
Hazard omezí vyhláška 
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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Kvůli přehradě Krnov přislíbil 
pomoc obci Nové Heřminovy

Kompostárna bude za letištěm

Na dobudování komunikace 
I/11 a I/57 stále chybějí peníze

Odbor správy majetku 
města sděluje
Nabídka prodejů pozemků, bytů, nemovi-
tostí či jejich pronájmů se denně aktualizuje. 
Sledujte na úřední desce vedle radnice nebo 
na www.krnov.cz / městský úřad / pronájmy 
a  prodeje. Úplné znění následujících nabí-
dek, včetně podmínek, které musí žadatel 
splňovat, tamtéž.
Záměr prodeje pozemku
Město Krnov oznamuje záměr prodat pozemek 
parc. č. 807/4 (141m2), k.ú. Krásné Loučky, 
obec Krnov, na ulici Poštovní v Krnově.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 1, Vrchlického 9, vel. 0+1, 35,41 m2 vč. 
sklepa, 1. podlaží. Nájem (35 Kč/m2) 1.281 Kč, 
služby (1 osoba) 1.560 Kč (+ 400 Kč každá dal-
ší os.), celkem 2.841 Kč/měsíc/1 os. Prohlídka 
bytu: klíče od bytu možno zapůjčit po dohodě 
s  technikem p.  Heinrichem, tel. 554  697  426. 
Platnost nabídky: do  27. 11. 2013. Tiskopis 
žádosti a  informace: odd. pronájmů bytů, 
MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, p.  Surmová, tel. 
554 697 424, ssurmova@mukrnov.cz. 
Nabídka bytu v ubytovně
soc. byt pro mladé (startovací)
Byt č. 6, Albrechtická 100A, vel. 0+2, 50,65 
m2, 1. NP. Nájem (40 Kč/m2) 2.085 Kč, služ-
by (1 osoba) 1.840 Kč (každá další 400 Kč), 
celkem 3.925 Kč/měsíc/1 os. Doba určitá: 1 
rok, max. však 5 let. Prohlídka bytu: Po 18.11. 
(14.30-15.30). Zveřejněno: do 1. 12. 2013. Tis-
kopis žádosti a informace: odd. pronájmů bytů, 
MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, p.  Surmová, tel. 
554 697 424, ssurmova@mukrnov.cz. V žádosti 
uveďte počet členů rodiny!
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 5, E. Hakena 1, vel. 0+1, 26,27 m2 vč. 
sklepa, 2. podlaží. Nájem (40,- Kč/m2) 1.083 Kč, 
služby (1 osoba) 1.070 Kč (+ 430 Kč každá dal-
ší os.), celkem 2.153 Kč/měsíc/1 os. Prohlídka 
bytu: Po 18.11. (15.30-16.00). Platnost nabídky: 
do  1. 12. 2013. Tiskopis žádosti a  informace: 
odd. pronájmů bytů, MěÚ Krnov, Hlavní nám. 
34, p.  Surmová, tel. 554  697  424, ssurmova@
mukrnov.cz. 
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 1, U Požárníků 22, vel. 1+1, 39,70 m2 vč. 
sklepa, 1. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 1.888 Kč, 
služby (1 osoba) 240 Kč (+ 240 Kč každá další 
os.), celkem 2.128 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  souvislos-
ti s  užíváním bytu. Prohlídka bytu: St 27. 11. 
(15.00-15.30). Platnost nabídky: do 1. 12. 2013. 
Řízení obálkovou metodou: 4. 12. 2013 ve 14.30 
hod., MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, 2. patro, za-
sedací místnost. Občanský průkaz s sebou! In-
formace: odd. pronájmů bytů, p. Surmová, tel. 
554 697 424, ssurmova@mukrnov.cz. 
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 5, U Požárníků 22, vel. 1+1, 40,35 m2 vč. 
sklepa, 3. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 1.835 Kč, 
služby (1 osoba) 380 Kč (+ 280 Kč každá další 
os.), celkem 2.215 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  souvislos-
ti s  užíváním bytu. Prohlídka bytu: St 27. 11. 
(15.00-15.30). Platnost nabídky: do 1. 12. 2013. 
Řízení obálkovou metodou: 4. 12. 2013 v 15.00 
hod., MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, 2. patro, za-
sedací místnost. Občanský průkaz s sebou! In-
formace: odd. pronájmů bytů, p. Surmová, tel. 
554 697 424, ssurmova@mukrnov.cz. 
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 4, Svatého Ducha 4, vel. 1+2, 55,44 m2 vč. 
sklepa, 3. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 2.475 Kč, 
služby (1 osoba) 1.482 Kč (+ 430 Kč každá další 
os.), celkem 3.957 Kč/měsíc/1 os. Vítěz v řízení 
obálkovou metodou složí ihned po  vyhlášení 
výsledku soutěže 5.000 Kč (záloha na  peněž-
ní prostředky k  zajištění nájemného a  úhrady 
za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním 
bytu). Prohlídka bytu: St 27. 11. (15.30-16.00). 
Platnost nabídky: do 1. 12. 2013. Řízení obál-
kovou metodou: 4. 12. 2013 v 15.30 hod., MěÚ 
Krnov, Hlavní nám. 34, 2. patro, zasedací míst-
nost. Informace: odd. pronájmů bytů, p.  Sur-
mová, tel. 554 697 424, ssurmova@mukrnov.cz. 
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V Krnově nebudou herny v blízkosti škol, 
školských zařízení, zařízení sociální a zdra-
votní péče a  budov, v  nichž je vykonávána 
činnost státních orgánů, orgánů veřejné 
správy nebo činnost registrovaných církví či 
náboženských společností. Rozhodli o  tom 
ve  středu 6. listopadu zastupitelé, když 
schválili věcný záměr obecně závazné vy-
hlášky o regulaci hazardu ve městě Krnově, 
která omezí provozní dobu heren od 10.00 
do  22.00 hodin, zakáže reklamu hazardu 
a  hlavně bude obsahovat taxativní určení 
povolených adres, na  nichž herny budou 
smět dále existovat. 

„Při vymezení adres budeme vycházet z lo-
terijního zákona před jeho novelizací. Ten 
tehdy zakazoval provozovat herny ve vzdále-
nosti menší než 100 metrů od  škol, zařízení 
poskytujících zdravotnické a  sociální služby, 
církevních institucí a  podobně. V  praxi to 
znamená, že z  širšího centra města herny 
vymizí,“ uvedla místostarostka Renata Ra-
mazanová. 

Po  schválení věcného záměru obecně 
závazné vyhlášky pracovní skupina, kte-
rá se omezením hazardu na  území města 
po celý rok zabývala, vyhotoví seznam po-
volených adres a  ten do  vyhlášky zapracu-
je. Text vyhlášky následně nechá posoudit 
ministerstvem vnitra, které je dozorovým 
orgánem ve věcech obecních vyhlášek. „Až 
obdržíme souhlasné stanovisko ministerstva 
vnitra, vyhlášku schválí rada města a  ná-
sledně zastupitelstvo. Po  jejím schválení bu-
deme o její existenci informovat ministerstvo 
financí, jež uděluje povolení na provozování 
herních zařízení, aby mohlo zahájit správní 
řízení ve věci zrušení těch povolení, které bu-
dou v rozporu s  touto vyhláškou,“ upřesnila 
místostarostka. Znamená to, že mezi přije-

tím vyhlášky a rušením jednotlivých heren, 
uplyne ještě nějaký čas. Okamžitá účinnost 
vyhlášky se však projeví ve  skutečnosti, 
že nová provozovna s  herním zařízením 
na nové adrese, která bude v souladu s vy-
hláškou, může vzniknout až ve  chvíli, kdy 
zastupitelé do  vyhlášky tuto adresu zařadí, 
tedy po novelizaci vyhlášky zastupitelstvem. 
„Tím se zastupitelům do rukou dostává účin-
ný nástroj k regulaci hazardu ve městě,“ do-
dala Renata Ramazanová. 

Na problematiku hazardu, jeho negativní 
stránky v  podobě gamblerství a  zničených 
osudů celých rodin, upozornili zastupitele 
v závěru loňského roku občané, kteří pode-
psali výzvu krnovských církví s požadavkem 
na  zrušení heren a  omezení hazardu v  Kr-
nově, a také účastníci prvního ročníku Fóra 
Zdravého města. Ti hazard zařadili mezi 
deset největších problémů Krnova. Na  zá-
kladě toho vznikla pracovní skupina složená 
ze zastupitelů, zástupců církví a odborníků 
zabývajících se obtížnými životními situa-
cemi, která na svá jednání pravidelně zvala 
i zástupce provozovatelů heren. Ten se však 
k jednání nedostavoval. Skupina zadala Čes-
kému institutu pro výzkum závislostí vy-
pracování komunitní analýzy zdravotních, 
sociálních a  ekonomických dopadů provo-
zování regulovaných druhů loterií a  jiných 
podobných her ve  městě, podrobně zma-
povala herny v  Krnově (výsledek najdete 
na www.mapyhazardu.cz) a nechala provést 
ještě jeden průzkum zaměřený na  hazard, 
jehož součástí byla i  anketa mezi občany. 
Na  základě těchto podkladů předložila za-
stupitelům dvě varianty, jak s hazardem na-
ložit – buď ho úplně zakázat, nebo ho omezit 
vyhláškou obsahující povolené adresy. Za-
stupitelé se přiklonili k druhé variantě.   (dc)

Na  stavby, modernizace a  opravy silnic 
a  železnic v  Moravskoslezském kraji půjde 
v  příštím roce ze Státního fondu dopravní  
infrastruktury (SFDI) ČR 5,6 miliardy korun. 
Uvedl to na mezinárodní konferenci Trans-
port, kterou v  Ostravě pořádalo 5. a  6. lis- 
topadu Sdružení pro rozvoj Moravskoslez-
ského kraje, ředitel SFDI Tomáš Čoček.

Z  celkové částky 5,6 miliardy korun 
bude financováno 23 staveb, ze silničních 
jsou například 1,4 miliardy korun určeny 
na úsek Mokré Lazce – hranice okresů Os-
trava a  Opava, na  úsek Prodloužená Rud-
ná se počítá s  částkou 975 milionů korun. 
Na  některé projekty, které jsou připravené, 
zejména v západní části silnice I/11-I/57, ale 
stále chybějí peníze. Sdružení pro výstavbu 
komunikace I/11-I/57 proto prosazuje zařa-

zení silničního a železničního spojení v zá-
padní části Moravskoslezského kraje, úsek 
silnice I/11 a  I/57 mezi Ostravou, Opavou, 
Krnovem a  Bartultovicemi a  úsek železni-
ce Ostrava – Opava – Krnov – Glucholazy, 
do  globální sítě TEN-T, což by mohlo po-
moci najít dostatek finančních prostředků 
na jejich dostavbu. „Je to naprosto nezbytné. 
Například Osoblažsko či  Krnovsko jsou po-
stiženy katastrofální mírou nezaměstnanosti, 
přitom kvalitní přeshraniční infrastruktura 
v takto postiženém území může do budoucna 
vytvořit podmínky pro vstup nových investo-
rů, vytvoření nových pracovních míst a učinit 
ho dopravně dostupnějším, a  tím i atraktiv-
nějším,“ uvedla na  konferenci Pavla Brady, 
náměstkyně opavského primátora.

Na  konferenci Transport podepsal také 
ministr dopravy ČR v  demisi Zdeněk Žák 
společně s  představiteli Moravskoslezského 
kraje, Českých drah, Správy železniční do-
pravní cesty a  Sdružení pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje Memorandum o  spolu-
práci při řešení rozvoje dopravní obslužnos-
ti a  železniční infrastruktury v  kraji. Mezi 
důležitými záměry od roku 2014 se objevila 
také modernizace a  elektrizace železniční 
tratě Opava – Krnov – Olomouc. 

V  závěru konference účastníci vyzvali 
všechny zodpovědné instituce k  urychle-
nému dobudování staveb významných sil-
ničních komunikací a  železnic „Slezského 
kříže“, ve směru západ-východ v Moravsko-
slezském kraji, zejména komunikace I/11 
a I/57. „Dobudování komunikace I/11 a I/57 
se bezprostředně týká Krnova, protože má ná-
vaznost na obchvat města. Na přípravu jeho 
stavby je v  roce 2014 vyčleněna v  rozpočtu 
SFDI částka 15 milionů korun, využitelná 
například pro archeologický a pyrotechnický 
průzkum budoucí trasy,“ uzavřel místosta-
rosta Krnova Michal Brunclík.        (dc)

Město Krnov je jednou z  municipalit, 
které vyjádřily podporu urychlené přípravě 
a výstavbě protipovodňových opatření v po-
vodí horního toku řeky Opavy, deklarovaly 
ochotu pomoci všem dotčeným obcím při 
přípravě staveb a obci Nové Heřminovy na-
bídly jednání o pomoci při řešení problémů 
souvisejících s výstavbou přehrady a dalších 
opatřeních v obci. 

Ke společnému prohlášení došli zástupci 
obcí a měst, jichž se opatření na horní Opa-
vě týkají, poté, co se 7. listopadu zúčastnily 
v  Koncertní síni sv. Ducha v  Krnově kon-
ference „Opatření na ochranu před povod-
němi v  povodí horního toku řeky Opavy“, 
na níž státní podnik Povodí Odry představil 
dosavadní postup a následující kroky v pří-
pravě a  realizaci jednotlivých stavebních 
opatření na  ochranu obcí před povodněmi 
v oblasti řeky Opavy, tedy i stavby přehrady 
v Nových Heřminovech. 

„Nejvíce zasaženou obcí jsou Nové Heř-
minovy. Devadesát procent území zátopy 
budoucí nádrže už máme vykoupeno, začaly 
první demolice objektů, ale jsou ještě vlastní-
ci, kteří se zdráhají své nemovitosti prodat. 
Obec odmítá realizaci opatření na  horní 

Opavě na svém území a na základě referenda 
z  roku 2008 nechce přistoupit k  aktualizaci 
územního plánu, v  němž dosud nejsou zá-
měry opatření na horní Opavě zapracovány. 
O  pořízení a  zpracování nového územního 
plánu jsme s vedením obce jednali, ale neú-
spěšně. Proto jsme se obrátili na občany obce 
s žádostí o zvážení nového referenda. Postup 
v přípravě staveb na území Nových Heřminov 
je totiž klíčový pro další pokrok v  realizaci 
protipovodňových opatření,“ řekl Čestmír 
Vlček, obchodní ředitel Povodí Odry. 

Jak uvedl starosta obce Nové Heřminovy 
Radek Sijka, vedení obce ve  svém konání 
jen respektuje vůli občanů: „Obyvatelé obce 
v referendu v roce 2008 rozhodli bránit se pře-
hradě, mají obavu z toho, že se jejich domovy 
promění v  jedno velké staveniště a  namísto 
slibovaného rozvoje spojeného s  přehradou 
nastane úpadek způsobený nekonečným sta-
vebním ruchem a  zpřetrháním dopravních, 
ekonomických i  lidských vazeb. Mě pak de-
legovali k  tomu, abych jejich vůli plnil, což 
činím,“ řekl Radek Sijka a dodal: „Ne všichni 
občané ale po  pěti letech mají stejný názor, 
obec je rozhádaná a vládne napětí.“ (Pokra-
čování na str. 2.) 

Zastupitelé na  svém posledním zasedá-
ní rozhodli o  umístění kompostárny. Ze 
tří možných pozemků, v  Guntramovicích, 
Krásných Loučkách a  vedle letiště, z  nichž 
každý měl výhody i  nevýhody, vybrali po-
zemek za letištěm, v části pole podél silnice 
na  Býkov, v  místě odbočení na  zpevněnou 
cestu vedoucí ke skládce Cvilín.

„Jde o městský pozemek, kde kdysi bývalo 
centrální hnojiště. Přístupová komunikace je 
také ve vlastnictví města a v okolí není žádný 
obytný dům, takže by kompostárna nemě-
la nikomu vadit. Určitou nevýhodou je, že 
na pozemku chybí elektřina, ale ta není pro 
technologii kompostování nutná. Jedinou 
nutností je změna územního plánu,“ uvedla 
starostka Alena Krušinová. Aby využití po-
zemku bylo v  souladu s  územním plánem, 
zastupitelé společně se schválením pozemku 
souhlasili také s  pořízením změny Územ-
ního plánu Krnov, spočívající v  prověření 
návrhu vymezení plochy pro realizaci kom-
postárny v lokalitě nad letištěm. Požadavek 
na změnu bude součástí Zprávy o uplatňo-
vání Územního plánu Krnov, která bude 
vypracována v příštím roce. „Proces pořízení 
změny územního plánu bude trvat rok, ale 

to nevadí, protože dotační programy, z nichž 
bychom chtěli získat finanční podporu na vý-
stavbu kompostárny, budou vyhlášeny až pro 
rok 2015,“ dodala starostka. 

Městská kompostárna bude mít kapacitu 
tisíc tun bioodpadu ročně, což by mělo stačit 
na  zpracování bioodpadu z  údržby veřejné 
zeleně a ze zahrad občanů. V současné době 
je tento bioodpad shromažďován ve zvlášt-
ních kontejnerech na  sběrných dvorech 
a  následně odvážen ke  zkompostování ex-
terní firmě mimo Krnov, což se městu pro-
draží. 

Než město přistoupilo k  záměru vybu-
dovat vlastní kompostárnu, prověřilo i  jiné 
možnosti likvidace bioodpadu, například 
využití kompostáren nebo bioplynových 
stanic v  okolí. „Od  výstavby soukromé bi-
oplynové stanice v  Krásných Loučkách ale 
sešlo a bioplynová stanice, kterou buduje ze-
mědělská společnost v Úvalně, nebude určena 
na  zpracování travní hmoty, ale kukuřičné 
siláže. Horní Benešov nebo Město Albrechti-
ce, kde se podobná zařízení rovněž nacházejí, 
jsou již příliš daleko a za zpracování našeho 
bioodpadu bychom jim museli platit,“ uza-
vřela Alena Krušinová.           (dc)

Před kostel sv. Martina přijel v neděli 10. listopadu v oděvu římského vojáka patron Krnova, 
svatý Martin, aby ze soucitu daroval žebrákovi polovinu svého pláště. Komentovaná scénka, 
stejně jako slavnostní svatomartinská mše, byly součástí Svatomartinských slavností, které pořá-
dala místní organizace KDU-ČSL ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Krnově.

POZVÁNKA
Město Krnov Vás srdečně zve
na veřejnou prezentaci

Koncepční studie modernizace
a rozšíření Městských lázní Krnov

s výkladem odborného  
zpracovatele studie

Datum konání:  
21. listopadu 2013 v 15.00 hodin

Místo konání:  
Koncertní síň sv. Ducha v Krnově

Určeno pro obyvatele města,  
odbornou veřejnost a všechny zájemce 

o danou problematiku.
Koncepční studie je zveřejněna  
na webu města www.krnov.cz,  

její grafická část je k vidění  
ve výloze Městské kavárny  

na Hlavním náměstí v Krnově.



Cesta do Polska je složitější

Občané na fóru určili největší problémy města Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 5, Hlavní náměstí 16, vel. 2+1, 59,48 m2 
včetně sklepa, 3. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 
2.604 Kč, služby (1 osoba) 1.390 Kč (+ 350 Kč 
každá další os.), celkem 3.994 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: 
Po  25. 11. (15.00-15.30). Platnost nabídky: 
do  1. 12. 2013. Řízení obálkovou metodou: 
2. 12. 2013 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.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 8, Žižkova 16, vel. 2+1 s balkonem, 77,60 
m2 vč. sklepa, 4. podlaží. Nájem (40 Kč/m2) 
3.151 Kč, služby (1 osoba) 270 Kč (+ 230 Kč 
každá další os.), celkem 3.421 Kč/měsíc/1 os. 
Prohlídka bytu: Út 19. 11. 2013 (14.00-14.30). 
Platnost nabídky: do 1. 12. 2013. Tiskopis žá-
dosti, případně další informace: odd. pronájmů 
a prodejů, MěÚ Krnov, Hlavní náměstí 34, pří-
zemí, p. Schreierová, tel. 554 697 444, dschreie-
rova@mukrnov.cz.
Krátce
Návrh rozpočtu mohou
připomínkovat občané
Na úřední desce Městského úřadu Krnov (také 
na  www.krnov.cz) je zveřejněn návrh rozpoč-
tu města Krnova na  rok 2014. V  souladu se 
zákonem o obcích a zákonem o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů mohou své při-
pomínky k  návrhu rozpočtu uplatňovat také 
občané, a to písemně do 10. 12. 2013 na MěÚ 
Krnov, odbor ekonomiky a  financí, popřípadě 
e-mailem na  mmuckova@mukrnov.cz, nebo 
ústně na zasedání Zastupitelstva města Krnova 
dne 11. 12. 2013.
Plán zimní údržby 
je už na internetu
Když napadne sníh, kam nejdříve vyjedou vo-
zidla zimní údržby? Které ulice se v  zimě ne-
budou udržovat? Bude se sníh odklízet i z cy-
klostezek? Existují v Krnově kvůli ledu nějaká 
nebezpečná místa. Na  tyto a  další otázky od-
povídá plán zimní údržby, který je základním 
podkladem pro provádění prací spojených se 
zimní údržbou místních komunikací, chodní-
ků a  cyklostezek. Včetně mapových příloh je 
k  dispozici na  internetových stránkách města 
Krnova www.krnov.cz v  odkazu Doprava – 
Plán zimní údržby. 
O nejlepší fotografii 
můžete rozhodnout i vy
Fotosoutěž, kterou v  rámci projektu  „Za  po-
klady příhraničí aneb Turistika 21. století“ 
vyhlásilo město Krnov, vstupuje do druhé fáze. 
Soutěžící již své fotografie, které naplňují téma 
„Památky, příroda a turistika v každém ročním 
období“, zaslali a ty jsou nyní zveřejněny na in-
ternetových stránkách www.silesiatourism.
com, kde probíhá veřejné hlasování. Deset 
nejlépe ohodnocených snímků postoupí k hod-
nocení českopolské komisi, která vybere tři nej-
lepší fotografie ve dvou kategoriích. Vyhodno-
cení soutěže proběhne v únoru příštího roku.
Den otevřených dveří
ve Slezské diakonii
U příležitosti patnácti let působení Slezské dia-
konie v Krnově pořádají její pracovníci v úterý 
26. listopadu od 10.00 do 17.00 hodin den ote-
vřených dveří. Ve  střediscích Slezské diakonie 
na adresách SPC 54, Hlubčická 9, Hlubčická 8 
a nám. Míru 13 zájemci najdou potřebné infor-
mace o sociálních službách a projektech, nasají 
atmosféru, uvidí pracovníky při práci a v někte-
rých službách si budou moci koupit výrobky 
klientů. 
Tématem setkání bude 
osobní bezpečnost seniorů
Senioři z  řad veřejnosti mají příležitost se 
ve  čtvrtek 28. listopadu ve  13.00 hodin setkat 
s velitelem Městské policie Krnov Pavlem Mo-
ravcem. Setkání se uskuteční ve  Sboru a  ko-
munitním centru Armády spásy na  Opavské 
26 a jeho cílem je předat seniorům rady a do-
poručení, jak dbát o  svoji osobní bezpečnost 
na veřejnosti. 
Soutěž pro veřejnost: 
Jak dobře znáte Krnov?
Střední škola dopravy a  cestovního ruchu vy-
hlásila soutěž „Jak dobře znáte Krnov?“, která je 
určena široké krnovské veřejnosti. Na zájemce 
čeká na  internetových stránkách školy www.
sos-dcr.cz dvacet otázek z historie i současnosti 
Krnova. Soutěžící mohou posílat své odpovědi 
do 15. prosince na adresu školy Revoluční 92, 
794 01 Krnov s heslem „Soutěž Jak dobře znáte 
Krnov?“ nebo elektronicky na e-mail: malaco-
va@sos-dcr.cz. Na  nejúspěšnější řešitele čekají 
před Vánocemi lákavé ceny.
Výměna řidičských průkazů
Aby od 1. ledna 2014 mohli za volant usednout 
držitelé řidičských průkazů vydaných v období 
od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, musejí si 
do  konce roku své současné průkazy vyměnit 
za  nové. Výměnu řidičských průkazů zajišťuje 
odbor dopravy a silničního hospodářství Měst-
ského úřadu v  Krnově, který sídlí na  Vodní 
ulici. Žadatel o výměnu průkazu musí na úřad 
přinést průkaz totožnosti – občanský průkaz 
nebo cestovní pas, průkazovou fotografii 3,5 x 
4,5 cm a řidičský průkaz, který podléhá výmě-
ně. Nový průkaz bude žadateli vydán do dva-
ceti dnů od  podání žádost, což znamená, že 
pokud chce mít žadatel 1. ledna 2014 platný 
řidičský průkaz, musí o  jeho výměnu požádat 
nejpozději na začátku prosince 2013.  Do kon-
ce roku je výměna bez správního poplatku, 
po  Novém roce bude zpoplatněna částkou  
50 korun. Za poplatek 500 korun lze průkaz vy-
dat do pěti pracovních dnů od podání žádosti.

Další přechod má semafor

Pálení listí v době inverze 
zhoršuje kvalitu ovzduší

Konference přilákala velký 
počet sociálních pracovníků 

Kvůli přehradě Krnov přislíbil 
pomoc obci Nové Heřminovy

Krnov zná své největší 
problémy. Téměř sto občanů, 
kteří se 5. listopadu zúčast-
nili druhého ročníku Fóra 
Zdravého města ve Středisku 
volného času Méďa, nadefi-

novalo celkem šestnáct problémů, které je 
nejvíce tíží a jimž by měli zastupitelé věnovat 
přednostně pozornost, a posléze volilo deset 
největších. Jejich pořadí podle počtu získa-
ných hlasů je následující: 1. Regulace hazar-
du. 2. Zahájení výstavby obchvatu města. 
3. Modernizace školních hřišť a  sídlištních 
plácků. 4. Opětovné otevření tématu vyu-
žití městské kavárny. 5.-7. Oprava atletické-
ho stadionu. 5.-7. Řešení křižovatky Říční 
okruh – Šmeralova. 5.-7. Řešení brownfiel-
dů v centru města. 8.-9. Málo učebních obo-
rů pro žáky s nedokončenou školní docház-
kou a s lehkým mentálním postižením. 8.-9. 
Nedostatek prostoru pro zábavu teenagerů. 
10.-11. Podpora pečujících osob. 10.-11. Po-
sílení role městského architekta.  

„Problémy, které účastníci fóra nadefino-
vali u  sedmi pracovních stolů, zaměřených 
na jednotlivé oblasti života ve městě, a mlá-
dež u  Mladého stolu, jsou nyní ověřovány 
anketou mezi občany. Anketní lístky jsou 
k  dispozici v  tištěné podobě v  Turistickém 

informačním centru na  Hlavním náměstí 
a v městské knihovně, kde je mohou občané 
také odevzdávat. V elektronické podobě pro-
bíhá anketa na internetových stránkách měs-
ta www.krnov.cz. Problémy ověřené anketou 
budou následně předloženy zastupitelstvu 
města, které by se mělo zavázat k jejich řeše-
ní. Na dalším fóru, za rok, pak bude vedení 
města občany informovat, jak se problémy za-
bývalo,“ uvedl koordinátor projektu Zdravé 
město Krnov Tomáš Kolárik.

Takové skládání účtů k  problémům vy-
braným v  loňském roce proběhlo v  úvodu 
fóra a  chopila se ho místostarostka Renata 
Ramazanová: „Před rokem jsme se poprvé po-
koušeli vydefinovat problémy, které nás tíží. 
Vyšlo z toho sedm nej problémů, u nichž jsme 
cítili, že potřebují řešení. Nejsou to problémy, 
které se dají řešit ze dne na den, ale každým 
jsme se zabývali a  v  některých nastal určitý 
pokrok.“ Následně pak seznámila přítomné 
s  řešením jednotlivých problémů, kterými 
byly: rekonstrukce koupaliště a  městských 
lázní, vysoká nezaměstnanost a  chybějící 
pracovní příležitosti, omezení počtu he-
ren nebo jejich zrušení, zlepšení dopravní 
obslužnosti města a  vybudování obchvatu, 
zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce, 
zajištění protipovodňové ochrany města 

Ve  Varšavě probíhá od  11. do  22. listo-
padu konference OSN ke  změně klimatu. 
Ve  snaze minimalizovat bezpečnostní ri-
zika zavedlo Polsko kontroly na  svých po-
zemních, vzdušných a mořských hranicích. 
Opatření skončí 23. listopadu.

Do tohoto data není povoleno překračo-
vat hranice Polska přes tzv. zelenou hranici, 
tj. mimo stanovená místa pro překračování 
hranic, například v lese nebo na poli. Obča-
né, kteří budou chtít přejít na polskou stra-
nu, musejí využít předem určená místa. Jde 
jak o bývalé hraniční přechody, tak i  celou 
řadu turistických stezek. Na  Krnovsku se 

jedná o  přechody Úvalno/Branice, Krnov/
Pietrowice, Krnov-Chomýž/Chomiąża, Lin- 
hartovy/Lenarcice, Rusín/Gadzowice, Osob-
laha/Pomorzowiczki, Bartultovice/Trzebina. 
Kompletní seznam je uveden na www.mvcr.
cz/kontrolypolsko. 

Na  vybraných hraničních přechodech 
mohou být cestující podrobeni kontrole do-
kladů či vozidla přibližně v podobě, jak tyto 
kontroly znali před vstupem ČR do Schen-
genu. V případě problémů se cestující mo-
hou obracet na  nouzovou linku ambasády 
ČR v Polsku, která funguje 24 hodin denně, 
tel. +48 608 298 988. 

Na  Opavské ulici, ve  směru z  centra 
města před křižovatkou s  ulicí Sovovou 
a odbočkou na Sídliště pod Cvilínem, bude 
v  nejbližších dnech uveden do  provozu 
přechod pro chodce s  poptávkově řízeným 
světelným signalizačním zařízením v  kom-
binaci se zpomalovacím semaforem. 

„Takto vybavený přechod pro chodce má 
zvýšit bezpečnost chodců a zamezit překračo-
vání povolené rychlosti v úseku silnice, který 
je rovný a přehledný, což svádí řidiče k poru-
šování dopravních předpisů,“ uvedl místosta-
rosta Michal Brunclík.

Stavbu za  587 tisíc korun včetně DPH, 
která zahrnovala také úpravy svislého i vo-
dorovného dopravního značení a  stavební 

úpravy spočívající v  napojení chodníků 
na  přechod a  bezbariérové úpravy, realizo-
vala firma Aleš Fousek a  finančně ji pod-
pořil Státní fond dopravní infrastruktury 
(SFDI) v  rámci společné iniciativy minis-
terstva dopravy a SFDI „Bezpečný přechod“. 
Cílem této iniciativy je odstraňování nebez-
pečných kolizních míst na silnicích I. třídy 
prostřednictvím úpravy přechodů. 

„Po  uvedení přechodu do  provozu dojde 
k demontáži zpomalovacího semaforu, který 
se nachází na stejné křižovatce a upozorňuje 
na přílišnou rychlost řidiče jedoucí do centra 
ve  směru od  Opavy,“ dodal místostarosta 
s tím, že ještě není jasné, kam ve městě bude 
tento semafor umístěn.          (dc)

Nastalo období inverzního počasí a  stej-
ně jako v  minulých letech lze očekávat, že 
hodnoty průměrných čtyřiadvacetihodino-
vých koncentrací polétavého prachu budou 
v některé dny překročeny a zhoršená kvalita 
ovzduší se nevyhne ani Krnovu. 

V  takových dnech by měli všichni, kteří 
ve městě žijí a podnikají, svým jednáním mi-
nimalizovat množství vypouštěných škodli-
vin do  ovzduší – v  domácích topeništích 
nespalovat odpadky a nekvalitní uhlí a dříví, 
nezvyšovat prašnost vzduchu, nepoužívat 
osobní automobilovou dopravu a rozhodně 
situaci ještě nezhoršovat například pálením 
mokrého listí. „V Krnově neexistuje vyhláška 
zakazující pálení listí. Přesto by lidé měli peč-
livě zvážit, kdy se do jeho pálení pustit. Mělo 
by to být za  příznivého počasí, to znamená 
ne ve  dnech, kdy panuje inverze, a  listí by 
mělo být suché, aby kouř neobtěžoval sousedy 

a nezamořoval okolí,“ uvedla Jana Vágnerová 
z odboru životního prostředí. 

Teplotní inverze, neboli obrácení teplot-
ního rozvrstvení, je jev, kdy teplota s  nad-
mořskou výškou stoupá. Inverze sama 
o sobě škodlivá není, často je však doprová-
zena smogem - silným znečištěním ovzdu-
ší. Za  normálního stavu se ovzduší ohřívá 
o zemský povrch a stoupá vzhůru a na jeho 
místo přichází nový chladný vzduch. Inver-
ze proudění zastaví a na dně chladného údo-
lí se začnou srážet vodní páry, následkem je 
zhoršení rozptylových podmínek. Infor-
mace o  aktuálním stavu znečištění ovzduší 
lze získat na  www.chmi.cz, na  str. 178-181 
Teletextu ČT nebo na automatickém zázna-
movém zařízení ČHMÚ, tel. č. 596 900 265, 
více informací o  ovzduší v  Krnově najdete 
také na www.krnov.cz v odkazu Životní pro-
středí. 

Město Krnov ve spolupráci se společnos-
tí Educo centrum uspořádalo v závěru října 
konferenci pro sociální pracovníky. Kon-
ference, jež byla příležitostí ke  vzdělávání, 
předání informací, ale také k „obyčejnému“ 
vzájemnému setkávání, se zúčastnilo více 
než sto dvacet pracovníků, kteří svůj profes-
ní život svázali se sociálními službami.

Program konference měl tří části. V první 
přivítaly účastníky starostka Krnova Alena 
Krušinová a  místostarostka Renata Rama-
zanová, která sociální oblast zaštiťuje. Byla 
představena Agentura pro sociální začleňo-
vání, která navázala s městem Krnov spolu-
práci na  období 2013-2016. Vedoucí soci-
álního odboru František Fojtík informoval 
o úkolech, které stojí před městem v sociální 
oblasti v  nejbližším období. Jedním z  nich 
bude například transformace stávající pří-
spěvkové organizace města domov pro seni-
ory na centrum sociálních služeb. 

Druhá část konference byla vzdělávací. 
Nosným tématem čtyřhodinového semináře 
byla novela občanského zákoníku a její do-

pady do oblasti sociálních služeb, přednášela 
Mgr. Irena Drijáková. V rámci tohoto bloku 
se účastníci mohli zúčastnit také workshopů 
na  témata veřejné opatrovnictví, komuni-
kační dovednosti a finanční gramotnost.

Tanečním a  pěveckým vystoupením dětí 
ze skupiny Tensing a  mladého beatboxe-
ra Pepy S. se jednání konference přeneslo 
do  třetí, závěrečné fáze. Tato část již byla 
otevřena i účasti veřejnosti. Jednotlivé pra-
covní skupiny komunitního plánování veli-
ce nápaditým způsobem představily svým 
kolegům a veřejnosti svoji práci a  také cíle 
připravovaného střednědobého plánu soci-
álních a návazných služeb na období 2013-
2016, který bude předložen k  projednání 
prosincovému zasedání zastupitelstva.

Poděkování patří pracovníkům Střediska 
volného času Méďa za vytvoření příjemné-
ho prostředí pro jednání a  rovněž učňům 
a  jejich mistrům ze Střední odborné školy 
Bruntál, kteří se postarali o  občerstvení 
účastníků. Lubomír Rapušák, odbor soci-
ální MéÚ Krnov

(Pokračování ze str. 1.) 
Starostka Krnova Alena Krušinová je 

v opačné situaci než její kolega, když z po-
věření občanů, kteří nedostatečnou ochra-
nu města před povodněmi vnímají jako 
velký problém, ve  věci urychlení realizace 
protipovodňových opatření stále vyvíjí tlak 
na  státní orgány. „Chápu Heřminovské. Mí 
rodiče taky dostali náhradní bydlení, když 
náš dům musel ustoupit výstavbě tělocvičny, 
a pamatuji si, jak to zpočátku těžce nesli. Ne-
domnívám se však, že by mělo stavbou pře-
hrady dojít k úpadku obce. V přehradě vidím 
nejen účinné protipovodňové opatření, ale 
také možnost získat pracovní příležitosti pro 
lidi z širokého okolí. Pokud vznikne přehrada, 
může se rozvíjet cestovní ruch, který přinese 
rozvoj Nových Heřminov i okolních obcí. Pro-
tože pro bezpečnost našeho města je přehrada 
velmi důležitá, nabízíme obci Nové Heřmi-
novy pomoc. Můžeme například nabídnout 
pozemky pro výstavbu rodinných domů,“ 
uvedla starostka Krnova Alena Krušinová. 
Schůzka vedení Krnova a Nových Heřminov 
se uskuteční v nejbližší době.
Před povodněmi  
jen přehrada neochrání

Horní část povodí řeky Opavy s  městy 
Krnov a  Opava patří k  nejvíce povodněmi 
ohroženým oblastem v České republice. Po-
čet obyvatel přímo ohrožených při povod-
ni odpovídající stoleté vodě (Q100) je 6000, 
z  toho téměř 2000 lidí se nachází v  oblasti 
vysoké míry rizika při povodních, kdy jsou 
ohrožováni na životě. Vláda ČR na to reago-
vala v letech 2008 a 2011 usneseními, ve kte-
rých vybrala variantu opatření s menší ná-
drží Nové Heřminovy, úpravami řeky Opavy 
a dalšími stavbami a uložila příslušným re-
sortům zahájit jejich přípravu. 

Nosným prvkem opatření je nádrž Nové 
Heřminovy s  objemem 14,6 mil. m3, pro 
porovnání Slezská Harta má celkový objem 
nádrže 218,7 milionů m3. Heřminovská ná-
drž je doplněna úpravou koryta řeky Opa-
vy, hrázemi a  revitalizacemi údolní nivy 
od  jezu v Kunově nad Novými Heřminovy 
až po město Krnov, včetně samotné nádrže. 
Pod Krnovem až po město Opavu jsou pak 
sídla chráněna lokálními hrázemi. Přírodě 
blízká opatření zahrnují zejména sedm ma-
lých ochranných nádrží, jde o suché nádrže 
Jelení, Lichnov, Loděnice a Krnov, a soubor 
změn využití území (organizační opatření, 

např. změna kultur, protierozní rozmisťová-
ní plodin, průlehy apod.). 

Nádrž Nové Heřminovy, jejíž betonová 
hráz bude mít výšku 26 metrů (maximál-
ní výška hráze Slezské Harty je 64,8 m), 
je navrhována jako víceúčelová s  hlavním 
účelem tlumení povodní a  také s  omeze-
ným zásobním objemem pro nadlepšování 
průtoků v době sucha, s možností rekreace 
a  doplňkovou výrobou elektrické energie. 
Návrhovou stoletou povodeň s  kulminací 
206 m3/s lze nádrží transformovat na průtok 
100 m3/s. 

Protože ani snížení stoleté povodně 
na  průtok 100 m3/s neskýtá ochranu před 
povodněmi pro obce pod nádrží, jsou v ob-
cích Zátor a Brantice a ve městě Krnov na-
vrhovány úpravy zkapacitňující koryta vod-
ních toků, rekonstrukce mostů, zhotovení 
hrází, úpravy či odstranění jezů, spádových 
stupňů apod. Důležitou součástí opatření je 
rozšíření monitorovací sítě, kdy bude zřízeno 
12 nových limnigrafických a srážkoměrných 
stanic v povodí pro okamžité varování oby-
vatel, a to také před bleskovými povodněmi. 

Všechna navržená opatření se mají budo-
vat postupně, s  předpokládaným dokonče-
ním všech objektů kolem roku 2020. 

Výše nákladů na  celou investiční akci, 
která se skládá přibližně z  padesáti samo-
statných staveb, včetně nákladů na  stěžejní 
stavby na  území obce Nové Heřminovy, 
se odhaduje na 6,5 miliardy korun. Z  toho 
vlastní přehrada přijde na 1,9 miliardy ko-
run, přeložka silnice I/45 na  jednu miliar-
du korun, ostatní stavby – zejména úpravy 
na tocích včetně ochrany obce Nové Heřmi-
novy, stavby revitalizací, výstavba suchých 
nádrží, rozšíření monitorovací sítě atd. – 
na 3,6 miliardy korun. 

Město Krnov má od roku 2010 schválený 
územní plán, v němž jsou opatření na horní 
Opavě zapracována. V  příštím roce budou 
zahájena jednání o  majetkoprávním vypo-
řádání s vlastníky. V Krnově je celková vý-
měra trvalého záboru staveb na pozemcích 
státního podniku Povodí Odry 134 034 m2, 
na pozemcích jiných subjektů 150 508 m2.

Kompletní informace o  přípravě opat-
ření na ochranu před povodněmi v povodí 
horního toku řeky Opavy k  listopadu 2013 
jsou zveřejněny na internetových stránkách 
státního podniku Povodí Odry www.pod.cz, 
v odkazu Povodí horní Opavy.         (dc)

Na Fóru Zdravého města mohl každý občan říct, jaké má podle něj město problémy. Ty největší, 
které od účastníků fóra dostaly nejvíce hlasů, ještě ověří veřejná anketa a budou předloženy 
k řešení zastupitelům. Více fotografií z fóra na www.krnov-mpz.cz.

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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a podpora integrace dětí se zdravotním po-
stižením do ZŠ a MŠ včetně podpory pozice 
asistenta pedagoga.

Fórum Zdravého města pořádalo město 
Krnov, Iniciační skupina Místní agendy 21 
Krnov a Národní síť Zdravých měst ČR. (dc)

Ředitel Domova pro seniory Krnov,
Rooseveltova 2141/51, 794 01 Krnov,

vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici (funkci)

vedoucí pečovatelské služby.
Místo výkonu práce: Krnov

Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2014
PŘEDPOKLADY: 

• odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb.  
• státní příslušnost ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let  

• způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.

POŽADAVKY: 
Odborné: 

• znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.  
• orientace v ekonomické oblasti • znalost pracovně-právních předpisů.

Ostatní: 
• výborné řídící a organizační schopnosti, flexibilita • výborné komunikační schopnosti  

• praxe ve vedoucí funkci výhodou • samostatnost při řešení problémů • vysoká zodpovědnost a důslednost  
při vykonávání funkce • odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení • velmi dobrá znalost práce na PC  

• řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič). 

Písemná přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce;
datum a místo narození; státní příslušnost; místo pobytu zájemce; číslo občanského průkazu;

datum a podpis zájemce. K přihlášce zájemce musí připojit: strukturovaný životopis;  
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců; úředně ověřenou kopii dokladu  

o nejvyšším dosaženém vzdělání; koncepci rozvoje „pečovatelské služby“ při DS Krnov.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 2. prosince 2013 ve 12.00 hodin.
Adresa pro příjem přihlášek: Domov pro seniory Krnov, Mgr. Oldřich Jarkuliš,  

Rooseveltova 2141 / 51, 794 01 Krnov. Obálku s přihláškou je třeba označit textem 

„Výběrové řízení – vedoucí pečovatelské služby – Neotevírat“.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varhanářská škola oslaví 
dvacetiny nejen koncertem

Návštěvou koncertu podpoříte 
Poradnu rané péče Matana

Vepřo knedlo zelo je komedií, 
která vydatně polechtá bránici

Od sametové revoluce 
nás dělí už třiadvacet let 

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

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

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

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

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

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

Sníh, led a adrenalin ve filmu

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

ky, vánoční punč a pečené kaštany. Někteří 
vystavovatelé předvedou své umění naživo, 
děti i dospělí budou mít možnost poslat svá 
přání Ježíškovi prostřednictvím Ježíškovy 
pošty. Poslední možnost navštívit zámek 
v roce 2012 se nabízí v sobotu 8. prosince, 
kdy se zde bude konat Vánoční koncert. 
Soutěž o nejlepší
vánoční perníček
Matice slezská, odbor Krnov vyhlašuje sou-
těž O nejlepší krnovský perníček, která se 
bude konat ve středu 12. prosince od 16 ho-
din ve spolkovém domě Flemmichova vila 
u kina Mír. Každý soutěžící přinese s sebou 
asi 10 kousků perníčků, jež porota anonym-
ně ohodnotí a nejlepší tři odmění. Soutěž je 
spojena s posezením a povídáním ve spol-
kové kavárně. 
Cestou necestou 
s Miroslavem Donutilem
V Městském divadle Krnov vystoupí ve čtvr-
tek 6. prosince oblíbený herec a vypravěč 
Miroslav Donutil. V one man show „Cestou 
necestou“ provede diváky historkami ze své-
ho života, během představení zazní písnič-
ky ze zpívaných titulů Balada pro banditu, 
Písničky z provázku a Ten báječnej mužskej 
svět.
Adventní koncert
Obec Brantice a Římskokatolická farnost 
Brantice pořádají v sobotu 8. prosince 
v 15.00 hodin ve farním kostele v Branticích 
tradiční Adventní koncert, na němž vystou-
pí Ženský pěvecký sbor Krnov pod vedením 
Jany Hlaviznové. 
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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. prosince. Poradna se nachází 
na živnostenském úřadu v kanceláři č. 228. 
Soutěž Matice slezské 
o nejlepší perníček
Matice slezská, odbor Krnov vyhlašuje soutěž 
O nejlepší krnovský perníček, která se bude ko-
nat ve čtvrtek 12. prosince ve spolkovém domě 
občanského sdružení Flemmichova vila u kina 
Mír. Každý soutěžící přinese s  sebou asi deset 
kousků perníčků, jež porota anonymně ohod-
notí a  nejlepší tři odmění. Soutěž je spojena 
s posezením a povídáním ve spolkové kavárně. 
Seminář na téma ochrana 
seniorů při předváděcích akcích
Europe Direct Bruntál ve spolupráci s dTestem, 
zastoupením Evropské komise v České repub-
lice, Eurocentrem Ostrava a Českou obchodní 
inspekcí připravil na  čtvrtek 21. listopadu se-
minář pro širokou veřejnost „Ochrana seniorů 
při předváděcích akcích a podomním prodeji“, 
která nejen seniorům nabídne ucelené infor-
mace o nástrahách předváděcích akcí a podo-
mního prodeje. Cílem semináře, který začíná 
v  místě sídla informačního střediska Europe 
Direct Bruntál na adrese Dr. E. Beneše 1873/61 
v  Bruntále ve  13.00 hodin, je účinná obrana 
proti trikům nepoctivých obchodníků. Více in-
formací na tel. 558 846 420 nebo na e-mailové 
adrese europe.direct@iregio.org.
Psy nabízené k adopci 
najdete i na Facebooku
Zájemci, kteří by se rádi ujali psa z  útulku, 
si mají možnost vybrat ze psů odchycených 
na  území Krnova a  určených k  adopci na  in-
ternetových stránkách města www.krnov.cz, 
v  přímém odkazu na  hlavní straně dole nebo 
v  odkazu Informační centrum/Zvířecí útulky; 
a na Facebooku v profilu Šance pro život. 

Ze zpráv 
městské policie
www.mpkrnov.cz
Muž uvízl v kontejneru,
vyprošťovali ho hasiči
Na člověka, který uvízl v kontejneru na elektro-
opad na ulici E. Hakena, byli upozorněni stráž-
níci ve čtvrtek 7. listopadu odpoledne. Protože 
nebylo v silách strážníků muže, který se prav-
děpodobně snažil z kontejneru vybírat věci, jež 
by mohl zpeněžit, vytáhnout, přivolali hasiče. 
Jim se podařilo uvězněného z nádoby na odpad 
vyprostit, aniž by došlo k jeho zranění. Protože 
kontejner byl neporušen, celá věc skončila pro 
muže pouhou domluvou.
Ve sběrně vydali majiteli
ukradené věci, zloděj prchl
Vlastním očím nevěřil v  neděli 10. listopadu 
odpoledne obyvatel Jiráskovy ulice, když spat-
řil na ulici muže, který vezl jeho vozík s dvěma 
nádobami do  sběrny na  Karáskově ulici. Než 
přijela hlídka městské policie, kterou přivolal, 
stačil muž ukradené věci prodat a utéct. Obslu-
ha sběrny strážníkům sdělila jméno a  adresu 
bydliště, které jí prodávající nahlásil, věci vyda-
la majiteli a strážníci předali veškeré poznatky 
k případu Policii ČR.
Taxík vyměnil 
za policejní auto
Že od  touhy nechat se odvézt v  noci taxíkem 
domů k  pobytu na  policejní služebně není 
někdy daleko, se přesvědčil jednatřicetiletý 
muž, který se v  noci na  pondělí 11. listopadu 
u  hlavního nádraží dožadoval po  taxikáři od-
vozu z Krnova do Rudné pod Pradědem za 200 
korun. S tím taxikář nesouhlasil a protože muž 
byl neodbytný, přivolal strážníky, kteří rovněž 
narazili na mužovu agresivitu a navíc neochotu 
prokázat svou totožnost. Ta byla ale zbytečná. 
Na  služebnu Policie ČR k  ověření totožnosti 
nakonec stejně musel. Jestli to bral jako za-
dostiučinění, že se autem stejně svezl, i když to 
bylo vozidlo městské policie a cílem krnovská 
policejní služebna, to ví jen on sám.

Kam za kulturou
Kino Mír 70
www.kinomir.wz.cz
KŘÍDLA VÁNOC – komediální drama ČR. Pá 
15.11.-Ne 17.11. (17.45). 
INSIDIOUS 2 – horor. Pá 15.11.-Ne 17.11. 
(20.00).
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE – animova-
ný. So 16.11. (15.30, 2D), Ne 17.11. (15.30, 3D).
HON – psychologické drama. Bio Senior klub. 
Po 18.11. (15.00). 
GRAVITACE 3D, 2D – akční sci-fi drama. 
Po 18.11.-St 20.11. (17.45). 
PLÁN ÚTĚKU – akční. Po  18.11.-St 20.11. 
(20.00).
NEUVĚŘITELNÁ DOBRODRUŽSTVÍ TADA 
STONESE – animovaný. Kino Bijásek. St 
20.11.-Čt 21.11. (14.00). 
HUNGER GAMES: Vražedná pomsta – akční 
sci-fi. Čt 21.11.-Ne 24.11. (17.15). 
KAPITÁN PHILLIPS – thriller. Čt 21.11.-Po 
25.11. (20.00), St 27.11. (20.00). 
TURBO – animovaný. So 23.11. (15.00, 3D), Ne 
24.11. (15.00, 2D)
BELLA MIA – komedie ČR. Po 25.11. (17.45), 
Út 26.11. (20.00)., St 27.11. (17.45). 
PŘÍBĚH FILMU: ODYSEA – 8. a 9. část doku-
mentu. Filmový klub. Út 26.11. (17.45). 
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2D, 3D – rodinný. Čt 
28.11.-Ne 1.12. (15.15). 
MAFIÁNOVI – akční komedie. Čt 28.11.-Pá 
29.11. (17.45), So 30.11.-Ne 1.12. (20.00). 
KONZULTANT – thriller. Čt 28.11.-Pá 29.11. 
(20.00), So 30.11.-Ne 1.12. (17.45). 
Koncertní síň sv. Ducha
SLAVNOSTNÍ KONCERT – Střední umělecké 

Vánoční náladu navodí
česko-polský jarmark

Mladé flétnistky diamantové

Studenti varhanářské školy
zvou na slavnostní koncert

Trabantem Jižní Amerikou

Výstavní prostory Městského muzea v  prvním patře Flemmichovy vily zaplnily fotografické 
obrazy s duchovní tématikou. Cyklus má název Brána naděje a  jeho autorem je světoznámý 
fotograf Jindřich Štreit. Ten se v pondělí 4. listopadu zúčastnil zahájení výstavy a osobně svá díla 
představil během komentované prohlídky. Našel si také čas na četné rozhovory s návštěvníky 
vernisáže a s nadšením uvítal hudební doprovod, o nějž se postaral dixieland Jazzsle ze Základ-
ní umělecké školy Krnov. Výstava Brána naděje potrvá do 8. prosince.

Bez cinkání zvonečku pro štěstí, bečení 
ovcí a  betlému s  postavami v  životní veli-
kosti si už předvánoční čas v Krnově nikdo 
nedovede představit. A  ani nebude muset. 
Vánočním jarmarkem, který nabídne to 
a ještě víc, ožije Hlavní náměstí i letos. Jeho 
čas přijde od úterý 3. do soboty 7. prosince. 

„Návštěvníci se mohou těšit na  slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu v  úterý 3. pro-
since, krnovský betlém, lidové tradice, řezbáře 
při práci, stánky s vánočním zbožím a občers-
tvením, ohňovou show, soutěže pro děti, kouz-
lení, promítání pohádek nebo v předvečer Mi-
kuláše na Čertování. V pátečním a sobotním 
programu najdou také velmi netradiční pře-
kvapení,“ uvedla vedoucí odboru školství, 
kultury a sportu Pavlína Říhová.

Jarmark obohatí i  kulturní program, 
o nějž se každý den od 14.00 do 21.00 hodin 
postarají účinkující z Česka a Polska. „Že se 
na  pódiu na  Hlavním náměstí opět budou 
střídat Češi s Poláky, není náhoda. Jarmarky 
pravidelně realizujeme společně s našimi pol-
skými partnery a nyní to je v rámci projektu 
Předvánoční čas v  česko-polském příhraničí, 
který finančně podpořila Evropská unie pro-
střednictvím Operačního programu přeshra-
niční spolupráce 2007-2013 Česká republika 
– Polská republika pro realizaci mikropro-
jektů. Součástí projektu jsou vedle jarmarku 
tři česko-polské vánoční koncerty v Koncert-
ní síni sv. Ducha, výtvarná soutěž pro děti 
a  mládež „Co mám na  Vánocích nejraději“, 

soutěž „O  nejlepší cukroví“ a  workshop ma-
lování baněk pro veřejnost,“ dodala Pavlína 
Říhová s  tím, že výstupem celého projektu 
bude dvoujazyčná publikace s  aktuálními 
recepty polské a české vánoční kuchyně.
Město vyhlašuje soutěž 
o nejlepší vánoční cukroví

Vánoční cukroví je skvost, který neodmy-
slitelně patří k  vánočním svátkům. Každá 
hospodyňka si chrání ten nejlepší rodinný 
recept jako oko v hlavě. Někdo umí upéct ty 
nejlahodnější vanilkové rohlíčky či linecké, 
jiní rádi zkoušejí nové recepty. A  jak jste 
na  tom vy? Můžete se pochlubit vynikají-
cím cukrovím? Pokud ano, tak právě vám 
je určena soutěž O nejlepší vánoční cukro-
ví, kterou vyhlásilo město Krnov v  rámci 
projektu „Předvánoční čas v česko-polském 
příhraničí“. 

Soutěž se uskuteční v době trvání Vánoč-
ního jarmarku na Hlavním náměstí. Příjem 
cukroví, maximálně šest druhů, od  každé-
ho tři čtyři kousky k  degustaci, proběhne 
3. a 4. prosince, místo shromažďování sou-
těžních výtvorů bude viditelně označeno. 
Odborná porota následně zhodnotí chuť 
a  vzhled cukroví. Vyhlášení výsledků sou-
těže proběhne na Hlavním náměstí v pátek 
6. prosince ve  14.00 hodin. Tři tvůrci ne-
lepšího cukroví obdrží ceny. Případné další 
informace zájemcům poskytne Marcela Pro-
cházková z  MIKS Krnov, tel. 776  565  930, 
prochazkova@mikskrnov.cz. 

Třetí místo v  interpretační soutěži Karl 
Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus 
a zisk diamantového pásma v soutěžní pře-
hlídce Múzy Ilji Hurníka. To jsou nejčers-
tvější úspěchy flétnového souboru Pětflet ze 
Základní umělecké školy Krnov. 

Ten pracuje v ZUŠ Krnov ve flétnové třídě 
Kateřiny Vidličkové již od  roku 2007 a  kr-
novskému publiku je známý pod názvem 
Čtyřflet. Do své sedmé sezony se ale pustil 
s  novinkou, která se týkala drobné změny 
v názvu souboru. Ze Čtyřfletu je nyní Pětflet 
a hraje v obsazení: Lucie Šimíčková, Zdisla-
va Kánská, Karolína Rosická, Eliška Slívová 
a Karolína Orlíková. 

Soubor dostal příležitost uspořádat sa-
mostatný koncert v  rámci 12. ročníku Kr-
novských hudebních slavností. Zkoušky 
jsme tedy zahájily už o letních prázdninách 
a příznivce flétnové hry jsme v plné parádě 
přivítaly 17. září v  prostorách hotelu Pepa. 
V programu koncertu zazněly světově zná-
mé melodie od baroka po  impresionismus, 
uvedly jsme také několik novinek a  samo-
zřejmě soutěžní repertoár, který jsme při-
pravovaly do dvou soutěží.

Nejdříve jsme se 17. října zúčastnily 
20. ročníku interpretační soutěže Karl Dit-
ters z  Dittersdorfu a  hudební klasicismus, 

který se konal ve  Vidnavě. V  této soutěži 
jsou soubory rozděleny do  několika kate-
gorií podle věku a  nástrojového obsazení. 
Letos se přihlásilo 46 souborů z celé repub-
liky a Pětflet ve své kategorii obsadil krásné 
3. místo. O několik dní později jsme repre-
zentovaly naši školu a město Krnov v 1. roč-
níku soutěžní přehlídky Múzy Ilji Hurníka 
v Háji ve Slezsku. V odborné porotě zasedli 
hudební skladatelé a  podmínkou soutěžní-
ho repertoáru byla hudba 20. a  21. století. 
Udělovala se tzv. pásma a  Pětflet si přivezl 
pásmo nejvyšší – diamantové. Dalším neza-
pomenutelným zážitkem pro nás byl říjnový 
koncert v  nádherně opravené krnovské sy-
nagoze, který byl uspořádán na  počet ná-
vštěvy z Izraele. 

V  nejbližší době nás ještě 21. listopadu 
čeká nesoutěžní přehlídka v Opavě a veřej-
nost si nás může poslechnout na  několika 
adventních a  vánočních koncertech. Jsou 
jimi Slavnostní koncert Střední umělecké 
školy varhanářské Krnov (29. 11., Kon-
certní síň sv. Ducha), Vánoční koncert 
(11. 12., Koncertní síň sv. Ducha), Advent-
ní koncert (8. 12., evangelický kostel) a Vá-
noční koncert (26. 12.,   kostel v  Nových 
Sedlicích). Kateřina Vidličková, vedoucí 
Pětfletu

Varhanářství v  Krnově má dlouholetou 
tradici, v  níž vedle krnovských varhanář-
ských firem pokračuje také Střední umělec-
ká škola varhanářská Krnov, která je pravdě-
podobně jedinou školou ve střední Evropě, 
jež učí své žáky stavět, vyrábět a opravovat 
klasické píšťalové varhany. A  protože její 
studenti jsou nejen zruční, ale mnohdy také 
hudebně nadaní, pořádá škola pravidel-
ně v  předadventním čase v  Koncertní síni 
sv. Ducha slavnostní koncert, na němž žáci 
představují svůj um široké veřejnosti. 

V  letošním roce se koncert uskuteční 
v pátek 29. listopadu v 17.30 hodin. Skladby 
Jacquese-Nicolase Lemmense, J. S. Bacha, 
Howarda Shora i  vlastní tvorbu na  varha-
ny zahrají Filip Harant, Stanislav Smoček 
a  Tomáš Zapletal. „Za  klavír usedne absol-
vent školy Stanislav Smoček, aby ho rozezněl 
skladbami Sergeje Rachmaninova. Kytar 
a  bubínků se chopí Heřman Murín, Tomáš 

Fiklík a Šimon Čermák, žáci 3.ročníku. Jako 
hosté vystoupí flétnový soubor Pětflet ze Zá-
kladní umělecké školy Krnov, hudebníci z Pol-
ska a  nebude chybět ani poezie, která se již 
stala pravidelnou součástí našich koncertů,“ 
přiblížila program učitelka Jana Kypúsová. 

Střední umělecká škola varhanářská 
o.p.s. je jednou z nejmenších středních škol 
v ČR a  jediná ve svém oboru v celé repub-
lice. Byla založena v roce 1992 a v současné 
době nabízí čtyřleté denní studium s matu-
ritou v  oborech uměleckořemeslná stavba 
varhan, uměleckořemeslná stavba hudeb-
ních nástrojů a design interiéru se zaměře-
ním na  zařizování a  vybavování interiérů. 
Ve stejný den jako slavnostní koncert, tedy 
v pátek 29. listopadu, škola, která se nachá-
zí na  Revoluční ulici vedle firmy Rieger-
Kloss Varhany, pořádá den otevřených 
dveří. Zájemcům bude volně přístupná 
od 9.00 do 13.00 hodin.

Nezapomenutelný zážitek s  nezapome-
nutelným vypravěčem čeká všechny, kteří 
přijdou v  pondělí 25. listopadu do  Kofola 
Music Clubu na vyprávění cestovatele Dana 
Přibáně, který s  týmem složeným z Čechů, 
Poláků a Slováka projel se dvěma trabanty, 
maluchem a Jawou 250 celou Jižní Ameriku.

Během čtyř měsíců dobrodruzi navštívili 
šest zemí a ujeli 20 406 kilometrů, z prale-
sů zamířili do velehor, z velehor do pouští, 
z pouští do zelené divočiny, ze zelené divoči-
ny na mrazivou hranu Antarktidy. V Brazílii 
projela výprava nejobtížnější cestu Amazo-
nie - oficiálně uzavřenou silnicí napříč dešt-
ným pralesem, obávanou BR319. „Občas 
to bylo na hraně, nebo spíš za ní... Propadli 
jsme se do shnilého mostu, vyprošťovali auta 

z  jam, do  kterých se vešla celá, a  nakonec 
začalo pršet. Bylo to náročné, ale proto jsme 
to dělali, abychom ukázali, že když se chce, 
všechno jde,“ vysvětluje Dan Přibáň, proč je 
projetí právě tudy takový úspěch.

Jeho vyprávění také prozradí, kdo nej-
častěji ztrácel cestovní pas, kdo je největší 
pankáč, kdo pořád vyndával motor, které 
sprosté slovo má ve  všech jazycích stejnou 
váhu, ale hlavně odpoví na zásadní otázku, 
které auto východního bloku je horší - Tra-
bant, nebo maluch.

Cestopisný pořad Trabantem Jižní Ameri-
kou, plný fotografií a videozáznamů, začíná 
v Kofola Music Cubu v 18.00 hodin, vstup-
né v  předprodeji je 130 korun, na  místě 
150 korun. 

Festival zdraví
Prožitkové programy, přednášky, diagnos-

tiku zdraví, výrobky pro zdraví a zdravý ži-
votní styl, alternativní medicínu, individuál-
ní poradenství i terapii pod jednou střechou 
najdete na  Festivalu zdraví, který se koná 
ve Středisku volného času Méďa v sobotu 16. 
listopadu od 9.30 hodin. Akce je celodenní 
a  kromě přednášek a  prožitkových progra-
mů nabídne také možnost zakoupení výrob-
ků pro zdraví, například bylinných esencí 
nebo tinktur, ale také knih, kamenů, karet, 
výrobků ze dřeva, šperků a dalších drobnos-
tí. Celodenní vstupenka, která opravňuje 
ke vstupu do všech sálů, stojí v předprodeji 
150 korun, v den konání 300 korun. Vstup 
na jednu přednášku je 70 korun, do sálu, kde 
bude probíhat prodej, je vstupné pouze 10 
korun a děti a senioři budou mít vstup zdar-
ma. Podrobný program najdete na www.kli-
cosudu.cz nebo plakátech. 
Tématem přednášky bonding

Nejen budoucím rodičům je určeno po-
vídání o bondingu – raném kontaktu mezi 
maminkou a  právě narozeným dítětem, 
o  něž se ve  středu 20. listopadu postarají 
novorozenecká zdravotní sestra a  porodní 
asistentka z  novorozeneckého a  gyneko-
logicko-porodnického oddělení krnovské 
nemocnice ve  studovně Městské knihovny 
na Soukenické ulici. Zajímavé setkání, kte-
ré bude především diskuzí mezi budoucími 
rodičkami a  pracovníky porodnice, začíná 
v 16.00 hodin.
Mladí výtvarníci ze ZUŠ s.r.o. 
vystavují ve Flemmichově vile

Ve výstavních prostorách Městského mu-
zea v Krnově ve Flemmichově vile předsta-
vují svou tvorbu z minulého školního roku 
žáci výtvarného oboru Základní umělecké 
školy s.r.o. Výstava „Výtvarná výpověď dětí 
2013“ je přístupná do 8. prosince. 
Další ročník čtení Moje čítanka

„Kdy se stal Krnov mým domovem“ je 
téma 8. ročníku čtení Moje čítanka, který 
ve čtvrtek 21. listopadu v 18.00 hodin ve stu-
dovně městské knihovny pořádá Matice 
slezská, odbor Krnov ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Krnov. Účastníci tradiční-
ho setkání se mohou do  programu zapojit 
vyprávěním, přečtením oblíbené pasáže 
z knihy nebo ukázky ze své tvorby. 
Skauti promítnou filmy 
z programu „Promítej i ty“

Skautský oddíl Krnovská Trojka se za-
pojil do programu „Promítej i ty“ a v pátek 
22. listopadu v podvečer nabídne veřejnosti 
dva filmy z festivalu Jeden svět. Dokumenty 
Solartaxi (v 18.30 hodin) a Krev v mobilech 
(ve 20.00 hodin) promítne ve skautské klu-
bovně v  budově sokolovny na  Petrovické 
ulici. Vstup je zdarma. Filmy budou pro-
mítány v původním znění s českými titulky. 
Více informací k  filmům najdete na  www.
jedensvet.cz.
Vědec prozradí, koho v české 
literatuře inspiroval Chopin

Fryderyk Chopin v  české literatuře. To 
je nejen název publikace literárního vědce 
a  publicisty, překladatele, pedagoga Ústavu 
bohemistiky a  knihovnictví Filozoficko
-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity 

v  Opavě a  mimořádného profesora Vrati-
slavské univerzity doc.  PhDr.  Libora Mar-
tinka, Ph.D., ale i  název přednášky, kterou 
ve  čtvrtek 28. listopadu pořádá Městská 
knihovna Krnov. Populárně laděná před-
náška krnovského rodáka Libora Martinka 
bude doplněna hudebními ukázkami a  re-
citací z děl, jejichž vznik Chopin svojí hud-
bou či životem inspiroval. Recitace se ujme 
emeritní herec Slezského divadla v  Opavě 
Emanuel Křenek. Přednáška ve  studovně 
městské knihovny začíná v 18.00 hodin. 
První adventní koncert 
ozdobí světově známé Domino

O tradiční adventní koncerty v evangelic-
kém kostele nepřijdou Krnované ani letos. 
Do chrámu Českobratrské církve evangelic-
ké by měli zamířit už v  neděli 1. prosince, 
protože na ně čeká skutečně světový zážitek 
– koncert dětského pěveckého sboru Domi-
no ze Základní školy Ilji Hurníka v Opavě. 
Domino se za 20 let existence zařadilo k nej-
lepším sborům v ČR. Jeho vysokou kvalitu 
ocenily poroty na  mnoha světových soutě-
žích, děti byly nadšeně přijaty posluchači té-
měř ve všech evropských státech i v Kanadě. 
Neopominutelnou součástí činnosti sboru 
je také častá účast na představeních opavské 
operní scény. Koncert Domina doplní vy-
stoupení krnovských ženských sborů Legato 
a Staccato pod vedením dirigentek Svatavy 
Olejkové a  Zdeňky Odstrčilové a  prodejní 
výstava výrobků lidí se zdravotním posti-
žením z  terapeutické dílny Effatha Slezské 
diakonie. První adventní koncert začíná 
v 17.00 hodin. 
Přírodou. To je název 
nové výstavy v knihovně

Prostory Galerie na  schodech v  městské 
knihovně rozsvítila výstava s  mnohoslib-
ným názvem „Přírodou“. Práce žáků Zá-
kladní umělecké školy Krnov, které diváka 
zavádějí do světa lesů, vod a strání, vybrali 
a  k  výstavě připravili pedagogové ZUŠ Kr-
nov Ivana a Ladislav Steiningerovi. Výstava 
je přístupná denně do 9. prosince ve výpůjč-
ní době knihovny. 
Adventní zpívání

První adventní neděli, která připadá na 
1. prosince, se v sále Střediska volného času 
Méďa v 15.00 hodin představí svým nejbliž-
ším i  krnovské veřejnosti nejmladší žáčci 
z přípravného oddělení ZUŠ Krnov ze třídy 
Kateřiny Vidličkové, děti z MŠ Svatováclav-
ská a zpěváci ze ZUŠ s.r.o., které pracují pod 
vedením Dany Šupákové a  Marie Veliké. 
Sváteční atmosféru umocní vystoupení žen-
ského sboru Staccato a dětského pěveckého 
sboru Domino ze ZŠ Ilji Hurníka v Opavě.
Mikulášské Swingobraní

Skladby Franka Sinatry, Louise Armstron-
ga, Bennyho Goodmana, Michaela Bublé, 
ale také Nirvany nebo Boney M zazní v po-
dání BigBandu Krnov v  sobotu 7. prosince 
na  tradičním Mikulášském Swingobraní 
v  Kofola Music Clubu. Swingová událost, 
na  níž nejde jen o  poslech, ale především 
o  tanec, začne ve  20.00 hodin. Vstupenky 
je možné zakoupit již nyní v  Kofola Music 
Clubu a v Turistickém informačním centru 
Krnov na  Hlavním náměstí. V  předprode-
ji stojí 90 korun, na  místě budou o  dvacet 
korun dražší.

Bratři Orffové vydali Šero
U  labelu Quazi Delict vyšlo v  pondělí 

11. listopadu album Šero krnovské formace 
Bratři Orffové. Mezi dvanácti skladbami, 
v nichž se odráží posmutnělá nálada krajiny 
Horního Slezska a  mnoha útrapami zkou-
šené osudy zdejšího obyvatelstva, nechybí 
skladby, v jejichž názvu se Krnov přímo ob-
jevuje, ať už to je Na dně krnovské propasti 
nebo Sůl z Krnova. 

Společným jmenovatelem v  pořadí tepr-
ve druhého alba Bratrů Orffů, když první 
s  názvem Bingriwingri spatřilo světlo svě-

ta před osmi lety, jsou indie-folkový zvuk, 
melancholická atmosféra, specifický vokál 
Ivana Gajdoše a  pečlivý zvukový dohled 
nepsaného „bratra Orffa“ Matouše Godí-
ka. Jako hosté se na desku zapsali Kittchen 
a  zpěvačka Magdaléna Šalamounová (Pho-
tolab).

Prostředky na vydání CD se kapele poda-
řilo shromáždit i  prostřednictvím portálu 
Hithit.cz a  v  nejbližší době se chystá také 
jeho vydání na vinylu. Vydání alba finančně 
podpořilo rovněž město Krnov. 

Vedoucí ED
Zvýraznění
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školy varhanářské. Účinkují: studenti SUŠ var-
hanářské a jejich hosté. Pá 29.11. (17.30). 
BENEFIČNÍ KONCERT – Slezské diakonie. Út 
3.12. (17.00). 
MIKULÁŠSKÝ KONCERT – účinkují žáci ZUŠ 
Krnov. St 4.12. (18.00). 
VŠICHNI SVATÍ PROZPĚVUJÍ – koncert sou-
boru staré hudby Calata. Út 10.12. (19.00). 
CVILÍŇA – předvánoční koncert krnovské 
cimbálové muziky pod vedením Jiřího Doro-
siňského. Ne 22.12. (17.00). 
Městské divadlo 
SVĚTOVÝ DEN DIABETU – koncert, vystou-
pí: Pavol Hammel, Luděk Sobota, Edelband 
a hosté, M. Žáček (saxofon). Ne 17.11. (18.00). 
VĚRA ŠPINAROVÁ – & band Adama Pavlíka. 
Host: Petr Bende. Čt 21.11. (19.00). 
MY SE VLKA NEBOJÍME – výpravná hudební 
pohádka o třech prasátkách a zlém vlkovi. Hra-
je: Těšínské divadlo. Ne 1.12. (15.30). 
Městské muzeum 
www.muzeumkrnov.cz
Flemmichova vila, Hlubčická ul.
Výstavní prostory otevřeny Út-Ne 8:00-18:00
POHÁDKOVÝ SVĚT LOUTEK – výstava 
loutkářského souboru Krnováček, do 17.11. 
BRÁNA NADĚJE – Jindřich Štreit, fotografie. 
Výstava potrvá do 8.12. 
VÝTVARNÁ VÝPOVĚĎ DĚTÍ 2013 – výstava 
prací žáků ZUŠ s.r.o., potrvá do 8.12.
ADVENTNÍ VĚNCE – prodejní výstava ad-
ventních věnců a  dekorací. Vstup volný! Ote-
vřeno i v pondělí 2. 12. Út 26.11.-Čt 5.12.
Městská knihovna
www.knihkrnov.cz
Soukenická ul. 
BONDING – povídání o raném kontaktu mezi 
maminkou a dítětem. St 20.11. (16.00).
FRYDERYK CHOPIN V  ČESKÉ LITERA-
TUŘE – přednáší L. Martinek, verše a ukázky 
z prózy přednese emeritní herec Slezského di-
vadla v Opavě E. Křenek. Čt 28.11. (18.00). 
PŘÍRODOU – výstava prací žáků výtvarného 
oboru ZUŠ Krnov. Potrvá do 9.12. 
SVČ Méďa 
www.svcmeda.cz
KURZ ŘECKÝCH TANCŮ – So 16.11. (15.30). 
VÝLETOVÁNÍ  - aneb Cesta za  poznáním 
a koupáním. So 23.11. (8.00). 
ČLOVĚČE, HÝBEJ SE – vernisáž a vyhodnoce-
ní výtvarné soutěže. Po 25.11. (9.00). 
KAŠPÁRKOVA DOBRODRUŽSTVÍ – diva-
delní představení. Po 25.11. (14.00). 
VÝROBA BETLÉMU – keramický kurz pro ve-
řejnost. So 30.11. (10.00). 
Kofola Music Club 
www.kofolamusicclub.cz
TOMÁŠ KLUS - Vyprodáno. So 16.11. (20.00). 
NO NAME /SK/ - host Goodfelas. Vyprodáno. 
Pá 22.11. (20.00).
EGGNOISE – host: Maryband. So 23.11. 
(20.00).
GRAND PRIX JALEX KRNOV – kondiční kul-
turistika. Ne 24.11. (20.00).
TRABANTEM JIŽNÍ AMERIKOU – bese-
da, jak trabant projel prales i  vrcholky hor. 
Po 25.11. (18.00). 
SWINGOBRANÍ – BigBand Krnov a hosté. So 
7.12. (20.00). 
HUDBA PRAHA – So 14.12. (20.00). 

Sport
Informace o utkáních a dalších sportovních 
akcích najdete ve  Sportovním kalendáři 
na rok 2013 na www.krnov.cz, odkaz Sport.
Bazén
www.krnov.cz/sport
Pá 15.11.: 11.00-15.00, 17.00-21.00, So 16.11.: 
9.00-12.00, 13.00-21.00, Ne 17.11.: 8.00-12.00, 
13.00-17.00. Informace na tel.: 554 614 494.
Sauna 
Po: 10.00-16.00 (ženy), 16.00-20.00 (společná), 
Út: 10.00-20.00 (muži), St: 10.00-20.00 (ženy), 
Čt: 10.00-20.00 (muži), Pá: 10.00-20.00 (ženy), 
So: 10.00-19.00 (společná), Ne: 10.00-17.00 
(jen pro rodiny s dětmi a pro páry). 
Zimní stadion - bruslení
www.krnov.cz/sport 
Pá 15.11.: 8.00-11.00, 11.15-14.30, 18.15-19.45, 
So 16.11.: 14.00-15.30, 18.00-19.30, Ne 17.11.: 
18.00-19.30. Informace na tel.: 554 611 397.
Klub českých turistů
www.kctkrnov.cz
So 16.11. Posezení, promítání v Zátoru, sál ha-
sičské zbrojnice, začátek v 11.00 hod. 
So 23.11. Opava-východ – Kravaře. Odjezd 
v 7.46 hod. Hl. nádr. ČD Krnov.
So 30.11. Moravský Beroun, naučná stezka Kří-
žový a Kočičí vrch. Odjezd v 9.09 hod. Hl. nádr. 
ČD Krnov. 

Mladí šachisté 
vystrkují růžky
Na  Mistrovství Moravy a  Slezska mládeže 
v  šachu, které se uskutečnilo 26. až 30. října 
v  Loučné nad Desnou, se mladí šachisté z  TJ 
Lokomotiva Krnov neztratili. V kategorii ben-
jamínků obsadil vynikající 14. místo Tomáš 
Grček (r. 2004). Kdyby nebylo dvou zbytečně 
prohraných partii, jeden bod navíc by ho ka-
tapultoval na 6. místo a postup na Mistrovství 
ČR. Nezkušenost a  nervozita sehrála v  tom-
to případě svoji roli. Velkým překvapením 
ve  stejné kategorii bylo 37. místo Petra Čecha 
(r. 2005), který se příští rok v  této kategorii 
může výrazně prosadit. V  kategorii mladších 
žáků TJ Lokomotiva Krnov reprezentoval Víťa 
Anděl (r. 2003), který získal tři body, což je velmi 
slušný výkon. Nesmírné zkušenosti, které si mla-
dí šachisté z mistrovství odvezli, jsou obrovským 
příslibem budoucnosti krnovského šachu. Jiří 
Zeman, šachový oddíl TJ Lokomotiva Krnov

Město rozjíždí unikátní 
projekt vzdělávání trenérů

Halloween si užili i rodiče

Prázdniny ozvláštnilo dýňování

Žákyně gymnázia jednou
z nejúspěšnějších v kraji

Na děti dýchla atmosféra Vánoc

Ocenění krnovských turistů

Čtyřboj má po prvním turnaji

Také v  letošním roce se Moravskoslezský 
kraj (MSK) rozhodl ocenit nejúspěšnější 
žáky středních škol, kteří v uplynulém škol-
ním roce dosáhli mimořádných výsledků 
krajského, národního nebo mezinárodního 
významu v soutěžích či jiných mimoškolních 
aktivitách. Jednou z oceněných byla i žákyně 
krnovského gymnázia Bernadeta Pavlíková.

Pracovní skupina vybírala z více než  čty-
řiceti návrhů v kategorii jednotlivců a z dva-
ceti návrhů v kategorii školních týmů. V ka-
tegorii jednotlivců bylo oceněno 25 nejú-
spěšnějších žáků středních škol a v kategorii 
týmů pět nejlepších družstev.

Bernadeta Pavlíková reprezentovala 
Gymnázium Krnov v  krajském i  celostát-
ním kole Olympiády v jazyce francouzském. 
V nejvyšší kategorii B2 nenašla přemožitele 

a stala se zaslouženě vítězkou této celostát-
ní soutěže. Bernadeta byla také členkou 
družstva školy, které v  krajském kole Gas-
trosoutěže pořádané u  příležitosti Franko-
fonie v Ostravě obsadilo 2. místo. Ocenění 
Bernadeta získala také za založení a vedení 
kroužku anglického divadla na  Gymnáziu 
v Krnově. Se členy kroužku pravidelně na-
cvičovala divadelní představení v anglickém 
jazyce, která sama psala i režírovala. V sou-
časné době Bernadeta Pavlíková úspěšně 
studuje Filozofickou fakultu Ostravské uni-
verzity v Ostravě.

Pro krnovské gymnázium to bylo již dru-
hé ocenění v řadě. V minulém roce byl mezi 
nejlepší vybrán za  mimořádné sportovní 
úspěchy Matouš Morbitzer. Mgr. Vladimír 
Schreier, ředitel Gymnázia Krnov

V mateřské škole na Svatováclavské ulici 
se 24. října uskutečnil keramický workshop 
pro děti z Krnova a polských obcí Zopowy 
a  Pietrowice na  téma „Vánoce“. Akce pro-
běhla v  rámci česko-polského projektu 
„Tvoření a  tradice, společně překročíme 
hranice“ spolufinancovaného Fondem mi-
kroprojektů Euroregionu Praděd v  rámci 
Operačního programu přeshraniční spolu-
práce 2007-2013 ČR – PL.

Celý workshop se nesl ve  vánočním du-
chu. Děti se nejprve seznámily s vlastnostmi 
keramické hlíny, možnostmi, co vše se z ní 
dá vytvořit, a dalším způsobem jejího zpra-
cování. Poté si samy z vyválených placek vy-
krajovátky vytvořily vánoční kapříky, které 

různými keramickými pomůckami dozdo-
bily. Ale nezůstalo jen u kapříků, dětem byla 
představena i technika glazování, kdy již při-
pravené odlitky vánočních zvonečků zdobi-
ly různými motivy barevnými glazurami.

Při akci samotné vládla velmi příjemná 
a  radostná atmosféra, děti i  učitelky obou 
mateřských škol se vzájemně seznámily, ne-
chyběly české a polské písničky, tance i hry. 
Už nyní se děti i  my těšíme na  naše další 
společné setkání v  polských Pietrowicích, 
kde si děti hotovými keramickými výrobky 
ozdobí připravený vánoční stromeček a se-
známí se s  polskými i  českými vánočními 
tradicemi. Bc.  Marcela Vondráková, DiS., 
ředitelka MŠ Svatováclavská

Krnovští turisté se 20. října zúčastnili ote-
vření nové turistické stezky pro vozíčkáře 
v Hrabyni, jejíž úprava byla realizována z fi-
nančních prostředků, které turisté získávají 
prodejem Novoročních čtyřlístků. Stezka 
vede od  Rehabilitačního ústavu Hrabyně 
k  Englišově vyhlídce a  zpět a  je již šestou 
v pořadí, kterou Klub českých turistů (KČT) 
zprovoznil, první v Moravskoslezském kraji. 

Krnovští turisté děkují všem přispěva-
telům, účastníkům akce Novoroční výstup 
na Praděd nebo Novoroční výstup na Šelen-

burk. Také jejich zásluhou pomáháme po-
stiženým začlenit se do  sportovního života 
a patříme v posledních letech v této oblasti 
k nejlepším jak v našem kraji, tak i v repub-
lice.

Při slavnostním otevření stezky v Hrabyni 
byl náš odbor KČT Krnov oceněn Morav-
skoslezskou oblastí KČT diplomem za dlou-
hodobou činnost pro KČT. Touto cestou by-
chom chtěli rovněž poděkovat všem našim 
členům a příznivcům za podporu a práci pro 
klub. Výbor KČT Krnov

V tenisové hale K3 se 26. října uskutečnil 
turnaj v badmintonu, který byl prvním tur-
najem Krnovského čtyřboje dvojic pořáda-
ného Střediskem volného času (SVČ) Méďa. 

Soutěže se zúčastnilo celkem třináct druž-
stev, která bojovala o výhru v sedmi kolech. 
O  celkovém pořadí rozhodoval každý bod 
a vítězem se nakonec stalo družstvo Rákos-
níčci ve složení Tomáš Herentin a Bronislav 
Ondrušek. „Na  předvedených výkonech šlo 
znát, že si účastníci hru užívali. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat sponzorům akce, kteří 
se na ní nemalou měrou podíleli, ať už to byla 

Pizza přes ulici, Pizza Krnov nebo paní Ďur-
níková. Mé velké poděkování patří také Petru 
Ptašnikovi z družstva My dva za pomoc při 
počítání výsledků,“ uvedl organizátor turnaje 
Břetislav Suchomel.

Součástí Krnovského čtyřboje dvojic 
jsou dále turnaje v bowlingu, šipkách a ku-
želkách. Turnaj v  bowlingu se uskuteční 
14. prosince od 10.00 hodin v Bowlingovém 
centru na  Smetanově okruhu. Startovné 
za družstvo je 400 korun, přihlášky zasílejte 
na  e-mail: bretislav.suchomel@svcmeda.cz. 
Mgr. Břetislav Suchomel, SVČ Méďa

Renomovaní sportovní fyzioterapeuti 
a  kondiční trenéři Jindřich Douda a  Karel 
Pelikán povedou v Krnově ve středu 27. lis-
topadu od 18.00 hodin seminář pro místní 
mládežnické trenéry. V  následujících dvou 
dnech navíc provedou kineziologická vyšet-
ření u dvacítky vybraných sportovců napříč 
kluby.

Jde o pilotní akci nového projektu vzdě-
lávání trenérů, který rozbíhá Městský úřad 
v Krnově. Myšlenka se zrodila v hlavě člena 
sportovní komise Tomáše Hradila. „Pozice 
trenérů mládeže je dnes náročnější než kdy 
jindy, přitom školení jednotlivých svazů mí-
vají kolísavou úroveň. Často v nich v záplavě 
teorie chybí praktické poznatky a  o  ty nám 
jde. Chceme umožnit krnovským trenérům 
pravidelný kontakt se špičkovými odborníky 
z  oblasti sportovní přípravy,“ uvádí Tomáš 
Hradil.

Zkušenosti obou lektorů vzbuzují respekt. 
Pracují například pro reprezentační výběry 
české volejbalové a  florbalové reprezentace, 
působí také u mládežnické složky fotbalistů 
Slávie Praha. V rámci projektu nicneboli.cz už 
vyšetřili přes patnáct set mladých sportovců. 
Seminář se bude věnovat tématu sportování 
dětí a mládeže bez zbytečných úrazů a potíží. 
Zmiňovaní lektoři budou hovořit například 
o  zařazování kompenzačních cvičení, po-
silování a  strečinku do  sportovní přípravy, 
včetně využití různých progresivních metod 
– core tréninku, balančních pomůcek ap. 

Významná část bude věnována ukázkám 
a nácviku konkrétních cvičení.

Téma semináře nebylo zvoleno náhodou. 
„Děti dnes mnohem větší část dne prosedí, 
méně se hýbou, bývají neobratné, nepružné, 
trpí svalovými dysbalancemi. Trenéři se s tím 
budou potýkat stále častěji. Krnov navíc pa-
tří do Národní sítě Zdravých měst - seminář 
o  zdraví mladých sportovců do  toho skvěle 
zapadá,“ říká Monika Vyležíková z odboru 
školství, kultury a sportu. 

K  projektu vzdělávání trenérů nebyly 
zapotřebí závratné finanční prostředky. 
Zatímco sportovním klubům město každý 
rok přerozděluje v souhrnu řádově miliony 
korun, roční rozpočet na tento projekt činí 
30 tisíc korun. Letos bude realizován pou-
ze tento seminář, náklady tedy budou ještě 
nižší.

Seminář organizuje Středisko volného 
času Méďa a  uskuteční se v  jeho prosto-
rách. Je přístupný také „volným“ trené-
rům bez angažmá či klubové příslušnosti, 
všem zájemcům o  trénování a  pedago-
gům, kteří vyučují tělesnou výchovu. 
Na  seminář i  kineziologické testování se 
mohou zájemci přihlásit telefonicky nebo 
e-mailem na  kontakt: Veronika Kozlíko-
vá, veronika.kozlikova@svcmeda.cz, tel.: 
775  055  215. V  případě semináře je nutný 
seznam trenérů a  sportovní odvětví, u  tes-
tování sportovce pak jeho jméno a  datum 
(28. 11. nebo 29. 11.) a čas podle potřeby. (th)

Dnešní děti se ve  škole od  3. třídy učí 
angličtinu a  seznamují se nejen s  jazykem, 
ale také se zvyky a svátky, které se v anglic-
ky mluvících zemích slaví. Jedním z nich je 
Halloween, svátek nejrůznějších strašidel, 
čarodějnic a příšer, který se slaví v anglicky 
mluvících zemích. V  základní škole na  Ja-
náčkově náměstí slavíme tento svátek tak, že 
se s dětmi přestrojíme za strašidla, zombie, 
čarodějnice a jedeme do Kofola Music Clu-
bu. Zde děti plní řadu úkolů, hrajeme sou-
těže, volíme nejkrásnější masku a nejlepšího 
tanečníka. Strávíme zde celé dopoledne.

Stalo se tak i  letos, kdy jsme do  klubu 
vyrazili 24. října dopoledne a protože jsme 

se o  halloweenskou pohodu rozhodli po-
dělit i s rodiči, pokračovali jsme odpoledne 
v podzimních dílnách. Rodiče s dětmi vyrá-
běli a  domů si odnesli nejrůznější výrobky 
související s Halloweenem, ale hlavně strá-
vili společně hodinu pohody a zábavy. Celo-
denní „halloweenské“ tvoření jsme zakončili 
lampionovým průvodem. 

Na  závěr bych ráda poděkovala všem 
učitelům a  žákům 9. třídy, kteří se podíleli 
na přípravě Halloweenu, dále rodičům, kteří 
s námi tvořili, a hlavně panu Martinu Hra-
dečnému z Kofola Music Clubu za propůj-
čení sálu. Mgr.  Kateřina Nováková, koor-
dinátorka akce

Halloweenské dýňování je název akce, 
která proběhla ve  Středisku volného času 
Méďa během podzimních prázdnin, 29. 
a 30. října. Téměř třicet školáků strávilo dny 
volna v duchu halloweenu a podzimních ra-
dovánek.

První den dopoledne si malí umělci mohli 
vyrobit keramické dýně, ale dočkali se také 
dlabání těch opravdových. Odpoledne si 
děti užily sportovního zápolení na  proslu-
něné zahradě SVČ.

Odvážlivci, kteří se rozhodli přenocovat, 
zažili večerní dobrodružství se strašidly. 
Z  univerzity pro příšerky byla totiž ukra-
dena databáze monster a malí dobrodruzi ji 
pomáhali najít. Později se při výrobě masek 
děti na chvíli samy staly strašidly. Z role vy-
padly až při noční stezce odvahy, kde plnily 
úkoly a  překonávaly nástrahy černé kočky, 

čarodějnice, duchů a  kostlivce. Halloween-
ské řádění bylo zakončeno spacákovým ki-
nem. 

Další den se nesl ve  znamení podzimu. 
„Dopoledne jsme si vyrobili draky a  potom 
jsme šli procházkou na Cvilín, kde jsme díl-
ka pouštěli,“ uvedla jedna z  garantek akce 
Kateřina Odstrčilová a  dodala, že odpole-
dne patřilo stezce, ve  které plnili účastníci 
úkoly, poznávali přírodu a  vyráběli skřítky 
z přírodnin. 

Halloweenské dýňování bylo uzavřeno 
vyhodnocením a  předáním odměn. „Jsem 
ráda, že SVČ Méďa dělá akce pro děti i o škol-
ních prázdninách, protože si často nemohu 
vzít dovolenou a dítě mi nemá kdo pohlídat,“ 
řekla Jana Novotná a doplnila, že se i s dce-
rou těší, co středisko přichystá na  jarní 
prázdniny. Lucie Škanderová, SVČ Méďa

Studenti se podíleli na obnově varhan v Žitavě
Střední umělecká škola varhanářská Kr-

nov spolupracovala od roku 2011 na obnově 
monumentálních varhan v  kostele sv. Jana 
v saské Žitavě. Stalo se tak díky grantu „Za-
chování varhanní hudby pro budoucí gene-
race“ v  programu příhraniční spolupráce 
mezi Svobodným státem Sasko a ČR, pod-
porovaným v rámci Cíle 3 Evropskou unií. 

Varhany v rozlehlém klasicistním kostele 
postavila v roce 1930 žitavská firma Schus-
ter a nyní mají 86 rejstříků. Více než polo-
vinu píšťal ovšem tvoří rejstříky z předchá-
zejících varhan z roku 1839 od drážďanské 
firmy Jehmlich. A právě tato přes dvě stě let 
existující rodinná varhanářská firma byla 
vybrána pro restaurování varhan, na  němž 
se mohla podílet i krnovská škola. 

Při spolupráci s  touto firmou měli žáci 
možnost spolupracovat při demontáži, 
dokumentaci, měření a  opravě dílů. Byly 
organizovány workshopy týkající se ladění 
a elektroniky ve varhanářství, žákům jejich 
obzory rozšířily také prohlídky mnoha zají-
mavých varhan v Sasku, kupříkladu světově 

proslulých Silbermannových varhan v Drá-
žďanech a Freibergu, o které firma Jehmlich 
léta pečuje. 

Na  podzim letošního roku byla obnova 
varhan v  St. Johannis-Kirche v  Žitavě do-
končena a žáci a učitelé byli pozváni na slav-
nostní požehnání a koncert, na němž poprvé 
byly varhany představeny. Královský nástroj 
rozezněly ruce varhanice Katrin Bethke 
a  jejího manžela, dirigenta a  skladatele 
prof. Neitharda Bethkeho, kteří mají hlavní 
zásluhu na realizaci celého projektu.

Pro žáky a učitele krnovské školy má tato 
mezinárodní spolupráce obrovský význam 
nejenom v  podobě získaných zkušeností, 
rozšíření odborností a  jazykových znalostí, 
ale i ve  tvorbě dokumentace, která poslou-
ží i budoucím studentům. Je tedy na místě 
poděkovat všem, kteří se zasloužili o navá-
zání spolupráce mezi německou a  českou 
stranou, díky níž se mohly do řádného stavu 
uvést v  evropském měřítku cenné varhany 
v žitavském kostele sv. Jana. Bc. Jiří Krátký, 
SUŠ varhanářská Krnov

Studenti Střední umělecké školy varhanářské Krnov Filip Harant, Tomáš Zapletal a  Jakub 
Šustáček absolvovali pod dohledem Thomase Bartsche, spolupracovníka varhanářské firmy Je-
hmlich, workshop k elektronice v Drážďanech.


