
V uplynulých měsících proběhla výbě-
rová řízení na pozice ředitelů těch školských 
zařízení, příspěvkových organizací města, 
v nichž současný ředitel či ředitelka zastává 
svou funkci šest a více let. Rekonkurzy byly 
vyhlášeny u celkem jedenácti  zařízení ze se-
dmnácti, v sedmi mateřských a dvou základ-
ních školách, v zařízení školního stravování 
na Žižkově ulici a ve Středisku volného času 
Méďa. 

„Své pozice obhájili všichni dosavadní 
ředitelé, kteří se do konkurzu přihlásili. Nové 
vedení budou mít jen tři organizace. Ředitel-
kou Mateřské školy Jiráskova byla jmenována 
Danuta Mokrášová, která nahradí nedávno 
zesnulou dosavadní ředitelku Jiřinu Špiry-
tovou. Jitku Vondrákovou, která odchází do 
důchodu, na postu ředitelky Mateřské školy 
Svatováclavská nahradí Marcela Vondráková 
a ke změně dojde také ve Středisku volného 
času Méďa, jehož současná ředitelka se do 
konkurzu nepřihlásila rovněž z důvodu do-
sažení důchodového věku. Novou ředitelkou 
se v srpnu stane Veronika Kozlíková, která 
oproti druhému uchazeči přihlášenému do 
výběrového řízení měla jasnější vize do bu-

doucna,“ uvedla starostka Alena Krušinová. 
Konkurzy ukázaly na nepoměr zájmu 

uchazečů. Zatímco na posty ředitelek mateř-
ských škol se mimo současných výjimečně 
přihlásil někdo další, do výběrových řízení 
na pozice ředitelů základních škol se hlásilo 
až šest uchazečů. „Také bylo zajímavé sledo-
vat jejich věkové složení. Téměř chyběli zájem-
ci z řad třicátníků, pravděpodobně proto, že se 
jedná o pracovní místo se smlouvou na dobu 
určitou šesti let. Pokud by svůj post po šesti 
letech neobhájili, ocitli by se bez práce a ta-
kovému riziku se mnoho lidí v dnešní době 
nejspíše nechce vystavovat,“ řekla starostka.  

Vyhlásit rekonkurzy umožnila zřizova-
telům školských zařízení novela školského 
zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna le-
tošního roku. Předešlý zákon stanovil téměř 
neomezené funkční období, kdy jediným 
omezujícím kriteriem bylo dosažení 65 let 
věku či závažné porušení nebo neplnění 
právních povinností. Nový zákon stanovil 
funkční  období na šest let a zároveň dal zři-
zovatelům možnost rozhodnout o tom, zda 
formou rekonkurzu stávající ředitel svou po-
zici před případnou konkurencí obhájí. (dc)

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.  
Záměr přičlenění pozemků
Město Krnov zveřejňuje záměr přičlenění po-
zemků parc. č. 484/2 (112412 m2) v k.ú. Bran-
tice, parc. č. 1186/2 (3402 m2), parc. č. 1554 
(35238 m2) v k.ú. Radim u Brantic k pozem-
kům honitby. 
Pronájem pozemku
Město Krnov nabízí k pronájmu pozemek 
parc.č. 2229/2 (735 m2) za cenu 6 Kč/m2/
rok, k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, Čsl. 
Armády, letiště. 
Prodej pozemků
Město Krnov nabízí k prodeji pozemky parc.č. 
1915/4, 1915/5, 1915/21, 1915/22, 1915/23, 
1915/24 (celková výměra 882 m2), ul. Brožíko-
va, k.ú. Opavské Předměstí, obec Krnov, pro 
výstavbu rodinného domu. Záloha na kupní 
cenu: 20.000 Kč. Nabídková prodejní cena: 400 
Kč/m2. Žádosti na odkoupení pozemku zasí-
lejte nejpozději do 27. 6. 2012  do 12.00 hod. 
na  adresu: MěÚ Krnov, Odbor správy majetku 
města, Hlavní nám. 1, 794 01 Krnov. Žádost 
bude doručena v uzavřené obálce s označením 
„Pozemek – Brožíkova“. Informace: v úřední 
dny a hodiny na odboru správy majetku  města, 
Hlavní nám 34 , Ing. Zavřel.
Pronájem nebytových prostor 
Město Krnov vyhlašuje záměr pronájmu neby-
tových prostor:
1. Budova č.p. 1016, Horova 1, Krnov, 3 prů-
chozí místnosti ve 2. patře, výše nájmu: 500 Kč/
m2/rok (bez služeb a bez DPH). Závazný účel 
nájmu: kancelářské prostory a prostory podob-
ných užitných vlastností. 
2. Budova č.p. 253, Opavská 32, Krnov (t.č. 
prodejna zdravé výživy). Prodejna včetně zá-
zemí o výměře 200,31m2. Výše nájmu: 500 Kč/
m2/rok (bez služeb a bez DPH). Závazný účel 
nájmu není stanoven. 
3. Budova městských lázní, Čsl. armády 15, Kr-
nov, prostory bufetu ve II. NP, výše nájmu: 200 
Kč/m2/rok (bez služeb a bez DPH). Prohlídka: 
dohoda s vedoucím ML Ing. Skopalem, tel. 
602 550 213. Závazný účel nájmu: provozování 
občerstvení.
Zájemci doručí své žádosti (podnikatelský 
záměr) na Městský úřad v Krnově v uzavřené 
obálce označené: „Veřejná nabídka na proná-
jem NP + adresa nebyt. prostoru. Žádost doloží 
kopií „Oprávnění k provozování příslušné čin-
nosti“ (živnostenský list, výpis z obchodního 
rejstříku apod.). Termín pro doručení žádostí 
je do 14. června 2012. Informace: Eva Petrová, 
MěÚ v Krnově, odbor SM, tel. 554 697 461, 
epetrova@mukrnov.cz. Prohlídky prostor lze 
dohodnout individuálně. V případě více zá-
jemců může Rada města Krnova stanovit způ-
sob výběru nájemce obálkovým řízením, kdy 
rozhoduje nejvyšší nabídka ročního nájmu.
Pronájem nebytových prostor 
Město Krnov vyhlašuje záměr pronájmu neby-
tových prostor:
1. Budova č.p. 104/29, Hlavní nám. 29, Krnov 

 „Archiv – křižovatka mezi minulostí 
a přítomností“. To je heslo letošního ročníku 
Mezinárodního dne archivů, který připadá 
na sobotu 9. června. U této příležitosti zvou 
archivy zájemce k návštěvě, aby je seznámily 
s pozoruhodnou archivní činností, ukázaly 
jim své historické bohatství uložené v pí-
semnostech a také představily široké mož-
nosti využívání archiválií. Státní okresní ar-
chiv Bruntál se sídlem v Krnově na Říčním 
okruhu 12 v tomto směru nezůstává pozadu. 
V sobotu 9. června nabízí dvě komentované 
prohlídky archivu. 

„Během prohlídek, jež proběhnou v 10 a ve 
13 hodin, se veřejnost bude moci blíže sezná-
mit s funkcí a významem archivu, stejně jako 
s možnostmi, které archiv poskytuje zvláště 
zájemcům o studium regionální historie,“ 
uvádí ředitel archivu Branislav Dorko, který 
se osobně ujme úvodního slova doplněného 
prezentací i funkce průvodce archivem. Ná-
vštěvníci budou mít možnost si prohlédnout 
nejen archivní depozitáře nebo badatelnu, 
ale také vybrané historické dokumenty.

Archivy patří mezi vůbec nejstarší a nej-
významnější tzv. paměťové instituce. Již nej-
starší civilizace dbaly o uchovávání důleži-
tých dokumentů a vytvářely archivy nejrůz-
nějšího rozsahu. Během staletí se vytvořily 

celé sítě archivů různých druhů a stupňů, 
v nichž je uchováváno rozsáhlé množství 
nejrůznějších dokumentů významných z vě-
deckého, kulturního, ale i z hospodářské-
ho, právního a administrativního hlediska. 
V povědomí nejširší veřejnosti možná stále 
přetrvávají představy či dokonce mýty o za-
prášených, vlhkých a zatuchlých sklepích, 
plných starých a zbytečných či naopak mi-
mořádně tajuplných papírů, jejichž studium 
je dopřáno jen vyvoleným. Právě tyto před-
stavy však během akcí pořádaných při pří-
ležitosti Mezinárodního dne archivů berou 
za své – ať už jsou příchozí zájemci prová-
zeni po moderních archivních depozitářích 
anebo zavítají do studoven, kde je možné 
probírat se v tichosti písemnými památkami 
a poznávat jedinečné svědectví minulosti. 
Oslavy Mezinárodního dne archivů jsou tak 
mimořádnou příležitostí, jak se může široká 
veřejnost blíže seznámit s činností archiv-
ních institucí, o jejichž poslání nemá často 
žádné anebo jen slabé povědomí. 

Podrobnější informace k akcím v rám-
ci Mezinárodnímu dnu archivu najdete na 
www.denarchivu.cz, o Státním okresním 
archivu Bruntál se sídlem v Krnově se více 
dozvíte na www.archives.cz. 

Deset korun za hodinu. To je cena, kte-
rou od začátku příštího týdne zaplatí řidiči, 
kteří budou chtít odstavit vozidlo v pracovní 
dny od 8.00 do 17.00 hodin na vymezených 
parkovacích místech v centru města. Jedná 
se o parkoviště na náměstí Minoritů a na 
ulici Štursova a část parkovišť na Hlavním 
náměstí a na náměstí Hrdinů – před polikli-
nikou. Na tato místa byly ve čtvrtek 7. červ-
na instalovány parkovací automaty, které po 
zaplacení příslušné sumy vydají v závislosti 
na výši uhrazené částky parkovací lístek. 
Ten řidič musí umístit na viditelném místě 
za přední sklo vozidla lícní stranou směrem 
ven, aby strážníci Městské policie Krnov 
mohli provést kontrolu. 

Vedle jednorázové sazby za parkování 
mají řidiči možnost si koupit parkovací kar-
tu, roční za čtyři tisíce korun, půlroční za 
2500 korun. Parkovací karty vydává denně 
od 6.00 do 14.00 hodin společnost Technic-
ké služby Krnov s.r.o. ve svém sídle na ulici 
Stará 11 u paní Helanové a to na základě vy-
plněného formuláře „Žádost o vydání par-
kovací karty“. Parkovací karta obsahuje jmé-
na nebo název držitele, registrační značku 

vozidla, sériové číslo a údaj o době platnosti. 
Skutečnost, že žadatel je provozovatelem 
silničního motorového vozidla, pro něž má 
být parkovací karta vydána, se prokazuje zá-
pisem v technickém průkazu nebo v osvěd-
čení o registraci silničního motorového vo-
zidla. 

K placenému stání ve vybraných loka-
litách město přistoupilo z důvodu regula-
ce statické dopravy. Lidé v těchto zónách 
dosud nechávali auta stát i celou pracovní 
dobu a ti, kteří přijeli během dne si něco vy-
řídit na úřadech, k lékaři nebo nakoupit, ne-
měli šanci zaparkovat. Výnos z parkovného 
je určen na vybudování nových parkovacích 
míst a zlepšení stavu stávajících, případně 
na pokrytí dotace, již město každoročně pla-
tí dopravcům za zajištění městské hromad-
né dopravy. Placené stání v centru města 
upravuje nařízení obce „O placeném stání 
silničních motorových vozidel na vyme-
zených místních komunikacích ve městě 
Krnově“, jehož kompletní znění najdete na 
internetových stránkách města www.krnov.
cz, v odkazu Městský úřad – Právní předpisy 
obce.

Ředitelé posty obhájili

Synagoga se proměňuje 
v centrum židovské kultury

Okresní archiv nabízí 
komentované prohlídky

Za parkování v centru města
se od pondělí 11. června platí

Po tři dny, od pátku 25. do neděle 27. května, ovládly Krnov Hornoslezské slavnosti, jejichž 
hlavní část se odehrála v sobotu 26. května na Hlavním náměstí. Odpoledne plné soutěží, her 
a hudby doplnilo středověké tržiště a kulturní program, v němž vedle Dechového orchestru mla-
dých Krnov vystoupila i písničkářka Karolína Kamberská, imitátor a bavič Vláďa Hron a řada 
dalších. Své umění přišli předvést také členové krnovského Společenství severských pánů (na 
snímku). Foto: Marek Bogáč

Místo prohlídek, koncertů a výstav lešení 
a čilý stavební ruch. To je krnovská synagoga 
dnešních dnů. Vloni v listopadu ji uzavřela 
nákladná rekonstrukce, která potrvá do 
podzimu roku 2013. 

„Práce začaly sanací vlhkého zdiva a dopl-
něním chybějících instalací. V současné době 
probíhá oprava dřevěného kazetového stropu 
včetně dřevěných galerií a práce na stavbě re-
pliky historického svatostánku u východní zdi. 
Začal také průzkum krovu, díky němuž jsme 
se mohli dostat do genizy – jinak nepřístupné 
podkrovní místnosti, v níž se kdysi uchovávaly 
opotřebované svitky tóry. Její strop poškodila 
střepina granátu na konci 2. světové války 
a přestože se od té doby již střecha opravovala, 
díra zacelena nebyla. Bude tak asi posledním  
pozůstatkem válečných bojů v Krnově,“ uvedl 
Jan Stejskal z občanského sdružení Krnov-
ská synagoga.  

Aby se restaurátoři dostali ke stropu 
s ornamentální výzdobou, vyrostlo uvnitř 
hlavního sálu lešení. Díky němu jsou zblízka 
na stropních trámech vidět obrysy symbolů 
šesticípých hvězd, které byly narychlo od-
straněny v roce 1938 při přeměně synagogy 
na tržnici. Odvážné rozhodnutí tehdejší ně-
mecké rady města uchránilo synagogu před 
vypálením během Křišťálové noci a templ 
v Krnově tak je jedinou dochovanou stavbou 
tohoto charakteru na území českého Slezska. 

Tato skutečnost společně s mnohaletými, 
ceněnými aktivitami občanského sdružení 
Krnovská synagoga podporovanými měs-
tem Krnov sehrála velkou roli při začlenění 
krnovské synagogy do projektu Revitaliza-
ce židovských památek v České republice, 
který je spolu;nancován z prostředků EU 

a Evropského fondu pro regionální rozvoj 
a realizuje ho vlastník krnovského templu 
- Federace židovských obcí v ČR. Díky pro-
jektu nyní v Krnově vzniká jedno z deseti 
regionálních center židovské kultury, které 
budou prezentovat jedinečné kulturní dě-
dictví České republiky. „Bude tím dosaženo 
důstojného využití synagogy a zřízení kultur-
ního centra, což bylo od počátku naším cílem. 
Kromě kompletní opravy exteriéru i interiéru 
za celkem 30 milionů korun bude synagoga 
vybavena také mobiliářem a vznikne v ní ex-
pozice Židovští průmyslníci a vynálezci, která 
seznámí návštěvníky s podílem židovské ko-
munity na rozvoji průmyslu, obchodu a vědy 
na území Čech, Moravy a Slezska,“ upřesnil 
Jan Stejskal.

Součástí židovského kulturního centra 
v Krnově se vedle synagogy stane také sou-
sední objekt č. 6 na Soukenické ulici, který 
se mění na spolkový dům „U synagogy“. 
„Na počátku května se nám v něm podařilo 
dokončit kancelář a spolkový sál, v němž bu-
dou kromě jiného probíhat přednášky a be-
sedy. Obojí začneme využívat po vybavení 
nábytkem, pravděpodobně už v červenci. Ná-
sledovat bude vybudování recepce, kuchyně, 
obchůdku, sociálního příslušenství a oprava 
společných prostor domu i zahrady, což by-
chom chtěli stihnout do podzimu příštího 
roku tak, aby spolkový dům byl zpřístupněn 
veřejnosti zároveň se synagogou. S ní totiž 
bude tvořit jeden celek,“ dodal. Dům vlastní 
a za podpory řady donátorů, Nadace OKD, 
Nadace ČEZ, ČSOB či Purkyňovy nadace, 
opravuje Jesenický horský spolek a zároveň 
v něm pokračuje činnost občanského sdru-
žení Krnovská synagoga. (dc)

Na dřevěném kazetovém stropě v hlavním sále synagogy budou obnoveny také symboly šesticí-
pých hvězd, které byly odstraněny v roce 1938 a dnes jsou z nich vidět jen obrysy, jež na snímku 
ukazuje Jan Stejskal z občanského sdružení Krnovská synagoga. 

Město Krnov zveřejňuje 
prodej bytové jednotky 

bez nájemního vztahu v domě na adrese 
Petrovická 251 v Krnově:

- bytová jednotka č. 522/2 v domě čp. 522, 
postaveném na parc. č. 1752 se spoluvlast-
nickým podílem na společných prostorách 
a částech domu ve výši 3372/10000, parcela 
č. 1752 se spoluvlastnickým podílem ve výši 
3372/10000. Celková výměra bytu včetně 
sklepů činí 169,08 m2.

Kupní cena: 400.000 Kč.
V případě více zájemců proběhne prodej 

formou obálkové metody.
V případě zájmu si podejte žádost na poda-
telnu MěÚ Krnov nejpozději do 19. 6. 2012.

Bližší informace poskytne p. Hubáčková, 
odbor správy majetku města, MěÚ Krnov, 

tel. 554 697 455, nhubackova@mukrnov.cz.
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(Česko-německý dům). Celé III. nadzemní 
podlaží , celková výměra: 169,63 m2. Výše ná-
jmu: 600 Kč/m2/rok (bez služeb a bez DPH). 
Závazný účel nájmu: kancelář, klubovna, re-
prezentační prostory a prostory podobných 
užitných vlastností.
2. Budova č.p. 811, Albrechtická 8, Krnov. Celé 
II. nadzemní podlaží, celková výměra: 174,56 
m2. Výše nájmu: 500 Kč/m2/rok (bez služeb 
a bez DPH). Závazný účel nájmu: kancelářské 
prostory a prostory podobných užitných vlast-
ností. 
Zájemci doručí své žádosti (podnikatelský 
záměr) na MěÚ v Krnově v uzavřené obálce 
označené: „Veřejná nabídka na pronájem NP 
+ adresa nebyt. prostoru. Žádost doloží kopií 
„Oprávnění k provozování příslušné činnosti“ 
(živnostenský list, výpis z obchodního rejst-
říku apod.). Termín pro doručení žádostí: do 
18. června 2012. Informace: Eva Petrová, MěÚ 
v Krnově, odbor SM, tel. 554 697 461, epetro-
va@mukrnov.cz. Prohlídky prostor lze dohod-
nout individuálně. V případě více zájemců 
může Rada města Krnova stanovit způsob vý-
běru nájemce obálkovým řízením, kdy rozho-
duje nejvyšší nabídka ročního nájmu.
Prodej občanské vybavenosti 
Město Krnov nabízí k prodeji občanské vyba-
venosti na adrese Bruntálská 81, 81a v Krnově 
(bývalá škola a jídelna v Kostelci). Nejnižší 
možná nabídnutá kupní cena v prodejním obál-
kovém řízení byla stanovena ve výši 4.000.000 
Kč. V případě více zájemců proběhne prodej 
formou obálkové metody. V případě, že bude-
te mít o nabízené nemovitosti zájem, podejte 
si žádost na podatelnu MěÚ Krnov nejpozději 
do 18. 6. 2012. Bližší informace podá Naděžda 
Hubáčková, odbor správy majetku města, tel. 
číslo 554 697 455, nhubackova@mukrnov.cz. 
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 4, Vrchlického 9, vel. 0+1, 35,49 m2, vč. 
sklepa, 1. podl., stand. kat. Náklady na 1 osobu 
a měsíc: nájemné (35 Kč/m2) 1.261 Kč, záloha 
na služby s nájmem spojené 1.580 Kč (každá 
další 390 Kč), celkové základní měsíční nájem-
né 2.841 Kč. Vítěz v řízení obálkovou metodou 
složí ihned po vyhlášení výsledku soutěže část-
ku 5.000 Kč jako zálohu na peněžní prostředky 
k zajištění nájemného a úhrady za plnění po-
skytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Plat-
nost nabídky: do 19. 6. 2012. Prohlídka bytu: 
Po 18. 6. (16.15-16.45). Řízení obálkovou me-
todou na výši nájemného za 1 m2 proběhne 20. 
6. 2012 v 15.00 hod., v zasedací místnosti MÚ, 
Hlavní nám. 34, II. patro. Občanský průkaz 
s sebou! Zájemcům, kteří se dostaví opožděně, 
nebude umožněna účast v tomto řízení. Infor-
mace: p. Surmová, tel. 554 697 424, ssurmova@
mukrnov.cz. 
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 8, Vrchlického 9, vel. 0+1, 34,89 m2, vč. 
sklepa, 2. podl., stand. kat. Náklady na 1 osobu 
a měsíc: nájemné (35 Kč/m2) 1.272 Kč, záloha 
na služby s nájmem spojené 1.550 Kč (každá 
další 390 Kč), celkové základní měsíční nájem-
né 2.822 Kč. Vítěz v řízení obálkovou metodou 
složí ihned po vyhlášení výsledku soutěže část-
ku 5.000 Kč jako zálohu na peněžní prostředky 
k zajištění nájemného a úhrady za plnění po-
skytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Plat-
nost nabídky: do 19. 6. 2012. Prohlídka bytu: 
Po 18. 6. (16.15-16.45). Řízení obálkovou me-
todou na výši nájemného za 1 m2 proběhne dne 
20. 6. 2012 v 15.30 hod., zasedací místnost MÚ, 
Hlavní nám. 34, II. patro. Občanský průkaz 
s sebou! Zájemcům, kteří se dostaví opožděně, 
nebude umožněna účast v tomto řízení. Infor-
mace: p. Surmová, tel. 554 697 424, ssurmova@
mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 3, Albrechtická 162, vel. 1+2, 60 m2  vč. 
sklepa, 1. podlaží. Nájem (35 Kč/m2) 2.090 Kč, 
služby (1 osoba) 1.910 Kč (+ 350 Kč každá dal-
ší os.), celkem 4.000 Kč/měsíc/1 os. Prohlídka 
bytu: 13. 6. (16.15-16.45). Platnost nabídky: do 
19. 6. 2012. Tiskopis žádosti a informace: odd. 
pronájmů bytů, MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, 
p. Surmová, tel. 554 697 424, ssurmova@mu-
krnov.cz. 
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 10, Vrchlického 9, vel. 2+1, 72,77 m2  vč. 
sklepa , 3. podlaží, stand. kat. Nájem (35 Kč/m2) 
2.588 Kč, služby (1 osoba) 1.650 Kč (+ 360 Kč 
každá další os.), celkem 4.238 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 je možno po dohodě zapůjčit na odd. 
pronájmů a prodejů, p. Heinrich. Platnost na-
bídky: do 23. 6. 2012. Řízení obálkovou meto-
dou: 28. 6. 2012 ve 14.00 hod., Hlavní nám. 34 
(budova naproti radnice), zasedací místnost, 
2. patro. Občanský průkaz s sebou! Písemné 
žádosti není nutno podávat! Zájemci se do-
staví s občanským průkazem ve výše uvedený 
termín na řízení obálkovou metodou, nebudou 
již zvlášť obesíláni. Informace: odd. pronájmů 
bytů, MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, p. Surmová, 
tel. 554 697 424, ssurmova@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 16, náměstí Minoritů 20, vel. 1+1, 43,14 
m2  vč. sklepa, 4. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 
2.014 Kč, služby (1 osoba) 1.480 Kč (+ 460 Kč 
každá další os.), celkem 3.494 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: 
Čt 21. 6. (14.30-15.00). Platnost nabídky: do 23. 
6. 2012. Řízení obálkovou metodou: 27. 6. 2012 

Každý majitel nemovitosti má povin-
nost s odpadními vodami nakládat v sou-
ladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
v platném znění (dále jen vodní zákon). Od-
padní vody lze buď akumulovat v bezodtoké 
jímce a následně nechat odvézt na čistírnu 
odpadních vod, což je nejdražší a nejnelo-
gičtější varianta v případě veřejné kanali-
zace v dosahu. Nebo lze splašky na vlastní 
náklady a s vlastní odpovědností za kvalitu 
čistit. Každý, kdo vypouští takové předčiště-
né odpadní vody, je povinen zajišťovat jejich 
zneškodňování v souladu s podmínkami 
stanovenými v povolení. Každý, kdo odpad-
ní vody akumuluje v bezodtoké jímce je pak 
povinen na výzvu vodoprávního úřadu pro-
kázat jejich zneškodňování v souladu s vod-
ním zákonem. 

Město Krnov investovalo nemalé ;-
nanční prostředky do rozšíření kanalizační 
sítě a do rozsáhlé rekonstrukce čistírny od-
padních vod. Majitelé nemovitostí v dosahu 
nové kanalizace tak získali možnost svěřit 
zodpovědnost za splašky do rukou správ-
ce veřejné kanalizace. V Krnově je to spo-
lečnost Krnovské vodovody a kanalizace, 
s. r. o., která mj. díky tomu, že je ve stopro-
centním vlastnictví města Krnov, drží ceny 
stočného na spodní hranici republikového 
cenového rozpětí.

Kanalizace pro veřejnou potřebu je op-
timálním řešením pro likvidaci odpadních 
vod občanů města. Mít nemovitost na ka-
nalizaci připojitelnou a nevyužít toho, je 
nejnelogičtější a drahé řešení. Po připojení 
se na kanalizaci předávám starosti s odpadní 
vodou na provozovatele kanalizace a platím 
jen stočné. To znamená pouze poplatek za 
předané množství, jehož výše je stanovována 
v souladu se zákonem o vodovodech a kana-
lizacích. Zodpovědnost za kvalitu čištění má 
někdo jiný. Jde o nejjednodušší a nejlevnější 
řešení. 

V posledních letech město vybudovalo 
kanalizaci téměř v celých městských částech 
Kostelec a Chomýž, v nichž i přes výše uve-
dené výhody zůstává počet nepřipojených 
nemovitostí vysoký. Pokud by u nepřipoje-
ných nemovitostí byly likvidovány odpadní 
vody v souladu se zákonem, jednalo by se 
jen o ekonomickou nerozvážnost majitelů. 
Reálně se však velká část majitelů nemovi-
tostí o likvidaci svých odpadních vod vůbec 
nezajímá a znečišťuje tak své okolí, povr-
chovou a podzemní vodu. Žumpy nejsou 
vyváženy na čistírnu odpadních vod, mají 
přepady do vodotečí, do vsaků. Mnohdy své 
chování staví obyvatelé na obdiv sousedům, 
kolemjdoucím i správním úřadům, které 
mají povinnost takové chování sankciovat. 
Často si jsou občané schopni zničit kvalitu 
vody ve své studni, obvykle je však dopad 
rozsahem horší. Kvalitní pitné vody ubývá, 
ozdravovací procesy jsou pomalé. Je zjevné, 
že někteří občané ničí cenné přírodní bohat-
ství, jímž voda bezpochyby je, zcela vědomě 
a ignorantsky. 

I když je způsob likvidace odpadních 
vod z nemovitostí věcí každého jednoho 
majitele, je dopad vypouštění nečištěných 
odpadních vod globální. 

Vodoprávní úřad, zdejší odbor životného 
prostředí Městského úřadu Krnov, apeluje 
na majitele nemovitostí, aby zhodnotili včas 
možnosti připojení se na kanalizaci a aby 
zvážili, zda nejednají v rozporu se zákonem. 
Upozorňujeme, že v souladu s § 3 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu a o změně někte-
rých zákonů (zákon o vodovodech a kanali-
zacích), v platném znění, může obecní úřad 
v případech, kdy je to technicky možné, 
uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo 
staveb, na nichž vznikají nebo mohou vzni-
kat odpadní vody, povinnost na kanalizaci se 
připojit. Ing. Roman Kopřiva, odbor život-
ného prostředí MěÚ Krnov

Odpadní vody: závazek
majitele nemovitosti

Tradiční „Šedivé či zelené“ 
je soutěží nejen pro pěstitele 

V nemocnici pomáhala 
v péči o pacienty fenka Eliška

Na Hlavní náměstí dorazil 24. května originální historický doubledecker z roku 1959, který je 
součástí kampaně Žijeme Londýnem, jejímž prostřednictvím Český olympijský výbor přibližuje 
veřejnosti atmosféru a hodnoty nejvýznamnějšího sportovního svátku na světě. V prostorách 
autobusu se fanoušci dozvěděli vše o kampani, aktuální novinky o Českém olympijském týmu, 
připomenuli si slavné olympijské momenty a mohli poslat vzkaz svému oblíbenému sportovci.

S přicházejícím létem se začínají okna 
a zahrady domů plnit pestrobarevnými kvě-
ty. Potěšení z nich mají nejen kolemjdoucí, 
ale především jejich pěstitelé. Ti mohou ra-
dost ze svého koníčka umocnit i vítězstvím 
v soutěži Šedivé či zelené, kterou vyhlásil 
odbor životního prostředí Městského úřadu 
v Krnově ve spolupráci s Městským infor-
mačním a kulturním střediskem Krnov. 

Již 15. ročník tradiční soutěže o nejkrás-
něji rozkvetlé okno - balkón, rodinný domek 
a nejkrásnější místo ve městě nabízí tři ka-
tegorie. Kategorie „Rozkvetlé okno, balkón“ 
je určena pro obyvatele jednotlivých bytů 
a hodnotit se budou všechna okna – balkó-
ny bytu. Do druhé kategorie „Rodinný do-
mek“ se mohou přihlásit majitelé rodinných 
domů. V jejich případě bude porota hodno-
tit vzhled celého domku s předzahrádkou 
a ostatních užívaných pozemků. Poslední 
kategorie „Nejkrásnější místo ve městě“ je 
určena toulajícím se fotografům, kreslířům, 
básníkům či každému, kdo má v našem 

městě své nejkrásnější místo. V každé kate-
gorii odborná komise vybere tři, kteří budou 
odměněni cenami v hodnotě od pěti set do 
dvou tisíc korun formou proplacení dokladu 
o nákupu rostlinného materiálu, zahradnic-
kých potřeb apod. V případě třetí kategorie 
mohou být výhrou nejen věcné dary, ale  
také proplacení dokladu například za nákup 
fotomateriálu, náplní do tiskárny, knih a po-
dobně v hodnotě od 800 do 1500 korun.

Podmínkou účasti v soutěži je vyplněná 
a včas odevzdaná přihláška, ve III. kategorii 
k ní přiložené dílo. Literární by nemělo pře-
sáhnout limit dvou stran A4, rovněž počet fo-
togra;í a kreseb je omezen a to na tři díla od 
jednoho autora. Přihlášky zájemci obdrží na 
Městském úřadě Krnov na Hlavním náměstí, 
dále v budově MIKS Krnov na náměstí Míru 
nebo si je mohou stáhnout z www.krnov-m-
pz.cz. Uzávěrka přihlášek je 30. června. Bliž-
ší informace poskytne MěÚ Krnov, odbor 
životního prostředí,  Ing. Jana Vágnerová, 
tel. 554 697 336. 

V uplynulých dnech proběhla v krnovské 
nemocnici speciální terapeutická a léčebná 
aktivita, která pomáhá zlepšení stavu těžce 
nemocných pacientů – zejména lidí po moz-
kové příhodě, po poranění mozku, v kómatu 
a po těžkých úrazech. Jde o metodu bazální 
stimulace osvědčené také při Alzheimerově 
chorobě a u neklidných či dříve narozených 
dětí, jež v  nejzákladnější rovině podporu-
je lidské vnímání, hybnost a komunikaci. 
V tomto případě zdravotnickému personálu 
výrazně pomohla i speciálně cvičená fenka 
křížence Eliška. 

„Každá stimulace je pro nemocné nesmír-
ným přínosem, proto jsme mezi námi rádi 
uvítali fenku Elišku. Jde o speciálně vycviče-
ného pejska, který se trpělivě, pokorně vcítí do 
nálady nemocného. Lehne si vedle něj, nechá 
se hladit a na oplátku olíže prsty nemocného. 
Kontakt člověka se zvířetem působí příznivě 
na centrální nervový systém. Předpokládáme, 
že pejska využijeme opakovaně pro terapii 
našich pacientů,“ uvádí vrchní sestra oddě-
lení dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské 
péče (DIOP) Olga Kurečková.

Pacient potřebuje neustálé stimuly, nej-
lépe takové, na které byl zvyklý v době před 
nemocí či úrazem, aby se přiblížil zpět k pů-

vodní kvalitě svého života. Stimuly vedou 
k znovuobnovení porušených nervových 
spojů. „Pomocí autobiogra&cké anamnézy 
jsou vždy zohledněny individuální zvláštnos-
ti a potřeby pacienta. Snažíme se pak navo-
dit pocit bezpečí prostřednictvím oblíbených 
vůní, fotogra&í nejbližších, známé hudby, roz-
hlasové stanice či populárního televizního po-
řadu. Využíváme také oblíbené předměty jako 
polštářek z domova, mobil, klávesnici od počí-
tače, volant od auta nebo prut na ryby,“ do-
dává Olga Kurečková a současně podotýká, 
že nutností jsou dostupné informace, které 
se získávají od nejbližších příbuzných. Eva 
Kijonková, mediální zástupce SZZ KrnovMladí hasiči z Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Krnova reprezentovali naše město ve 

dnech 16. až 21. května na setkání mladých hasičů partnerských měst. Již třetí ročník mezinárod-
ního kempu se konal ve francouzském Saint Egréve a kromě Krnovanů a hasičů z hostitelského 
města se ho zúčastnili mladí hasiči z německého Karbenu a polského Minsku Mazowieckého. 

Listárna
Obnovení historického kříže

Povedená Májová veselice 

Poděkování

Spisovatelka Březinová v knihovně

Po více jak padesáti letech opět stojí 
dřevěný kříž u kostela sv. Martina v Krnově. 
Kříž postavený tam na památku katolických 
misií ve 20. letech minulého století zmizel 
někdy koncem padesátých let, ani pamětníci 
si přesné datum už nevzpomínají.

Poděkování patří krnovským občanům, 
kteří se na jeho obnově podíleli. Kmen po-

cházející z krnovských městských lesů byl 
zpracován v úvalenské tesařské dílně a páno-
vé František Mička, Antonín Seidler a další 
s vynaložením velkého úsilí tento kříž usadili 
do podstavce a vztyčili. Od poloviny května 
už ze země netrčí pouhý kovový pahýl, nýbrž 
se u zdi kostela tyčí nový šestimetrový kříž. 
Mgr. Ludmila Čajanová

Sbor a komunitní centrum Armády 
spásy uspořádal 23. května ve spolupráci se 
Svazem tělesně postižených Májovou veseli-
ci. Akce se konala na zahradě Armády spásy 
a byla určena seniorům, tělesně postiženým 
a zájemcům z řad veřejnosti. První část pro-
gramu byla věnována skupinovým soutěžím, 
během nichž čtyři družstva plnila různé vě-

domostní a sportovní disciplíny, které se te-
maticky vztahovaly k měsíci květnu. V dru-
hé části odpoledne hrál a zpíval seniorům 
k poslechu pan Libor Unčovský. Součástí 
programu byla také soutěž o masku s moti-
vem květin. Petra Vejmolová, Armáda spá-
sy, Sbor a komunitní centrum Krnov

 V rámci spolupráce mezi Turistickým 
informačním centrem Krnov a Střední ško-
lou dopravy a cestovního ruchu proběhly 
v uplynulém měsíci Májové prohlídky města 
Krnova. Studenti SOŠ DCR v Krnově pro-
vedli nejen zájemce z řad široké veřejnos-
ti, ale zasloužili se také o průvodcovskou 
službu připravenou speciálně pro základní 
školy. Tímto bychom chtěli za celý kolektiv 
TIC Krnov velmi poděkovat všem studen-
tům a pedagogům, bez nichž by se realiza-
ce prohlídek neobešla. Budoucí pracovníky 

v cestovním ruchu pečlivě připravila paní 
Ing. Ellen Maláčová, která kromě dalších 
předmětů vyučuje na škole přímo předmět 
Průvodcovská činnost.  Velké díky  pat-
ří také panu řediteli SOŠ DCR v Krnově, 
Mgr. Zdeňku Kleinovi, který ochotně uvolnil 
mladé průvodce, aby si své dovednosti a vě-
domosti mohli vyzkoušet v praxi. Věříme, 
že se bude naše spolupráce v budoucnosti 
i nadále úspěšně rozvíjet. Markéta Welnová, 
vedoucí TIC Krnov    

Ivona Březinová, oceňovaná autorka 
knih především pro děti a mládež, navštívila 
16. května Městskou knihovnu Krnov, aby 
se zde setkala s pětasedmdesáti žáky čtvr-
tých tříd Základní školy Janáčkovo náměstí. 
Společně s paní spisovatelkou si děti poví-
daly především o knížce „Kluk a pes“, v níž 
Ilona Březinová popisuje přátelství chlapce 
a psa. Děti příběh velmi zaujal a přestože na 

konci besedy bylo dost času na dotazy, ne na 
všechny se nedostalo. Na závěr besedy pro-
bíhala autogramiáda a děti si mohly zakou-
pit i knihu, kterou si samozřejmě nechaly 
hned podepsat. Po besedě paní Březinová 
pokračovala ve šňůře besed pro děti v Hor-
ním Benešově, Bruntále, Břidličné a ve Vrb-
ně pod Pradědem. Božena Čepová a Irena 
Voříšková, knihovnice

Sdružení spotřebitelů TEST radí
Co všechno jsou spotřebitelé povinni 

předložit prodejci, aby jim zboží vzal „do 
reklamace“.

Prodejce má právo po spotřebiteli poža-
dovat nějaký doklad o koupi. Druh tohoto 
dokladu ale není nikde v zákoně speci;ko-
ván, může se tedy jednat o cokoli, čím je 
schopen spotřebitel prokázat datum koupě 
výrobku. Ve většině případů se tedy bude 
jednat o účtenku nebo záruční list, pokud 
bylo ale placeno kartou, je možné koupi 
prokázat i výpisem z účtu. Prodejce tedy 
spotřebitele nemůže odbýt s tím, že pro při-
jetí zboží do reklamace je podmínkou např. 
pouze záruční list. Spotřebitelé občas také 
řeší problém, že po nich prodejce při rekla-
maci požaduje originální obaly výrobku. Na 
nic takového prodejce nemá nárok. Pokud 
by si takovou podmínku prodejce stanovil 
např. ve svém reklamačním řádu, jedná se 
o ujednání omezující práva kupujícího z od-
povědnosti za vady prodané věci, které je 
podle § 627 odstavce 3 občanského zákoníku 
neplatné. Originální obaly tedy není nutné 
po koupi uchovávat.

Má spotřebitel právo na náklady na do-
pravu do prodejny, kde uplatnit reklamaci 
a tato reklamace byla uznána.

Spotřebitel má právo na nutné náklady, 
které vynaložil s uplatněním reklamace, tedy 
na dopravu, poštovné, případně znalecký 
posudek. Pojem nutné náklady je třeba vy-
kládat s přihlédnutím na to, jaké zboží rekla-
mujeme. Pokud spotřebitel reklamuje boty 

a prodejna je dosažitelná hromadnou dopra-
vou, nebude nutné použít automobil a spo-
třebitel má právo na úhradu jízdenky. V pří-
padě, že je nutné použít vlastní automobil, 
například u reklamace televize, se náklady 
počítají jako náhrada cestovních nákladů ve 
výši podle pracovněprávních předpisů. Ná-
klady je nutné uplatnit u prodejce do jedno-
ho měsíce po vyřízení reklamace. 

Jak mají spotřebitelé počítat 14den-
ní lhůtu, podle níž má spotřebitel právo 
odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí 
prostředků komunikace na dálku, třeba po 
internetu nebo po telefonu.

Lhůta se začíná počítat ode dne následu-
jícího po převzetí plnění.  Lhůta tedy začíná 
běžet jeden den po doručení zboží zasílatel-
skou společností nebo den po vyzvednutí 
zásilky na poště. Pozor, odstoupení musí být 
druhé straně doručeno do 14 dnů od pře-
vzetí plnění. Nestačí tedy zásilku podat po-
slední den lhůty na poště k odeslání. Všem 
spotřebitelům doporučujeme odstoupit od 
smlouvy písemně, přestože to zákon nevy-
žaduje. Zboží není nutné doručit současně 
s odstoupením od smlouvy. Zákon lhůtu na 
vrácení zboží nestanoví, proto by tato lhůta 
měla být přiměřená.  Doporučujeme vrátit 
zboží do 30 dnů s ohledem na to, že prodejce 
je povinen vrátit ;nanční částku za zboží do 
30 dnů od odstoupení. 

Spotřebitelskou poradnu občanského 
sdružení spotřebitelů TEST najdete na inter-
netu na www.dtest.cz.



Už za dva týdny budou mít Krnované 
opět příležitost se blíže seznámit s řeckou 
kulturou. Tradiční Řecké dny, které přine-
sou koncert řeckých písní, fotbalový turnaj 
a řeckou zábavu, se budou v Krnově konat 
ve dnech 22. a 23. června.

Řecké hudbě bude patřit páteční večer 
22. června. V Koncertní síni sv. Ducha vy-
stoupí zpěvák, kytarista a skladatel Jannis 
Moras, který nabídne průřez současnou řec-
kou hudbou, a brněnská kapela Anatoli. Ta 
se zaměřuje výhradně na interpretaci řecké 
maloasijské hudby a v Krnově zazní písně ze 
Smyrny, Konstantinopole a řeckých ostrovů. 
Skupina vedle houslí nebo kytary používá 
například i tureckou loutnu oud a další et-
nické nástroje jako sazi (druh tambury), 
santuri (cimbálek) nebo rámový buben (tar). 

Koncert, na nějž jsou vstupenky v předpro-
deji v Turistickém informačním centru na 
Hlavním náměstí, začíná v 19 hodin.

Po sobotním dopoledním fotbalovém 
turnaji na hřišti TJ Krnov na Petrovické uli-
ci bude čas opět na hudbu. Tentokrát nejen 
k poslechu, ale i k tanci bude ve Slezském 
domově hrát od 19 hodin brněnská skupina 
I parea, vystoupí také taneční soubory Anti-
goni z Krnova a Evros z Javorníku.  

Řecké dny Krnov 2012 pořádá Řecká 
obec Krnov-město ve spolupráci s Asociací 
řeckých obcí ČR za podpory města Krnova, 
Moravskoslezského kraje, Ministerstva kul-
tury ČR a Řecké republiky. Záštitu převzal 
hejtman Moravskoslezského kraje Ing. Jaro-
slav Palas.

V prostorách zimní zahrady Flemmicho-
vy vily proběhne od 22. června do 8. červen-
ce komorní presentace sochařských portrétů 
akademického sochaře Pavla Charouska. 

Označením civilní sochařský portrét 
chce autor zdůraznit neo;ciálnost portréto-
vaných osob. „Tato presentace dává příležitost 
nahlédnout do magie jedné výtvarné disciplí-
ny, která provází člověka od chvíle, kdy získal 
potřebu a um podržet výtvarným zpracová-
ním bytostnou existenci konkrétního jedince 

v jeho čase pro dobu příští, podobou nesmr-
telnou. Můžete shlédnout podobizny zralých 
osobností, některých vám známých, ale také 
portréty, voňavá poupata a květy dětských 
tvářiček a mládí,“ uvádí Pavel Charousek. 

Sílu záznamu pocítíte na vlastní oči pou-
ze po dobu dvou týdnů a nejlépe na vernisáži 
výstavy v pátek 22. června v 17.00 hodin, kdy 
bude autor civilní sochařský portrét osobně 
představovat úvodním slovem.  (red)

Šest soutěžních ;nálových vystoupení, 
pět medailí a jedno umístění těsně pod stup-
ni vítězů. Taková je bilance taneční skupiny 
Calipso Dance Krnov v této soutěžní sezóně. 
Bilance tedy nesporně velmi úspěšná.

Do sezóny 2011/2012 vstoupili tanečníci 
Calipsa fakticky již soustředěním konaným 
o letních prázdninách loňského roku. Na ně 
pak navázala další soustředění v měsících 
září až listopadu. Všechny tyto akce pro-
běhly pod vedením lektorů z renomovaných 
tanečních škol, klubů a skupin. Zkušenosti 
lektorů spojené s nápaditými choreogra-
;emi vedoucího taneční skupiny Calipso 
Dance Krnov Adama Šimůnka přivedly Ca-
lipsáky ke zlatým medailím na regionálním 
mistrovství i mistrovství Moravy, a to v hlav-
ní věkové kategorii i v kategorii juniorů. 
Díky těmto úspěchům se tanečníci Calipsa 
kvali;kovali na Mistrovství České republiky 
street a disco show dance, které se ve dnech 
12. a 13. května  uskutečnilo v brněnském 
Boby centru. Jak junioři, tak i jejich starší ka-

marádi, měli v semi;nálových skupinách 13 
soupeřů. Díky preciznímu provedení svých 
choreogra;í se oba kolektivy probojovaly do 
závěrečných ;nálových bojů. I zde všichni 
tanečníci odvedli prakticky bezchybné vý-
kony, což v případě tanečníků z hlavní věko-
vé kategorie vedlo k zisku stříbrných medailí 
a oproti loňské sezóně to znamená zlepšení 
pozice o jedno místo. Samotným postupem 
do ;nále se ve srovnání s loňským rokem 
zlepšili i junioři – ti nakonec sice obsadili 
nepopulární 4. místo, které však, stejně jako 
umístění jejich starších kamarádů, je nutné 
hodnotit jako velký úspěch, neboť za sebou 
zanechali taneční kolektivy mnohem zvuč-
nějších jmen.

Tanečníci taneční skupiny Calipso Dan-
ce Krnov díky výše uvedeným úspěchům 
nepochybně dosáhli vytyčeného cíle – vzor-
né reprezentace nejen samotného souboru, 
ale i Střediska volného času Méďa Krnov, 
a v neposlední řadě rovněž města Krnova. 
Petr Olšovský

Základní škola v Úvalně každoročně po-
řádá pro děti pobyt v přírodě. Letos jsme pro 
tuto akci získali ;nance z Fondu mikropro-
jektů Euroregion Praděd. 

Pětadvacet dětí naší školy společně se 
stejným počtem dětí z polské školy ve Wlod-
zenině strávily týden od 23. do 27. dubna 
v penzionu Pod Smrkem v Horní Lipové. 
Pro děti byl připraven bohatý program: 
zkoumání živé přírody za použití mikrosko-
pů, olympiáda, utkání ve fotbale, šipkovaná, 

stavění domečků v lese, výroba lucerničky. 
Mimo to jsme navštívili jeskyni Na Špičáku, 
město i Lázně Jeseník a Rejvíz, odkud jsme 
se vydali k Mechovému jezírku. Společný 
týden jsme zakončili táborákem a večerní 
procházkou s lucerničkami. Během týdne 
vzniklo mezi našimi a polskými dětmi mno-
ho nových kamarádství, a proto se všichni 
těšíme, až se zase potkáme na další akci. 
Mgr. Jana Svobodová, ředitelka ZŠ a MŠ 
Úvalno

Žáci šestých tříd ZŠ Smetanův okruh se 
i letos zúčastnili každoročně konaného pro-
jektového vyučování na téma Řecko. 

Ve třídách byli žáci rozděleni do skupin 
a plnili zadané úkoly. Po celé dopoledne se 
seznamovali s matematikou starého Řecka, 

pracovali s tajenkami, mapou, logickými 
hříčkami řeckých matematiků a pracovními 
listy, v nichž zúročili své dějepisné znalosti 
a čtenářskou dovednost. Pozornost jsme 
letos zaměřili také na Homérovy eposy 
a nejkrásnější příběhy z řeckých bájí, děti si 

vyzkoušely také dramatizaci krát-
kého textu i s přípravou kostýmů 
a rekvizit. Svou kreativitu a vý-
tvarné cítění pak žáci uplatnili při 
výrobě šperků z modelovací hmo-
ty, které byly inspirovány barvami 
moře a slunce.

Zdařilé výrobky, práce žáků, 
pracovní listy a zadání úkolů si 
budou moci prohlédnout a vy-
zkoušet také rodiče žáků. Šesťáci si 
pro ně připravili i krátkou drama-
tickou scénku s názvem „Paridův 
soud“.  za organizátory projektu 
J. Švédová a G. Vinzenzová, ZŠ 
Smetanův okruh

Tvořivost, jedna z nejdůležitějších lid-
ských potřeb, dostane v červnu prostor ve 
Flemmichově vile díky arteterapeutickým 
kurzům určeným veřejnosti, které povede 
zkušená lektorka Soňa Janoštíková.

První kurzy se budou konat ve středu 
13. června a ve čtvrtek 14. června vždy od 
16 hodin a zaměřené budou na enkaustiku, 
což je malování horkým voskem. „Kromě 
základního seznámení s touto metodou se 
zájemci pokusí horkým voskem namalovat 
krajinu. Další kurz, který proběhne ve čtvrtek 
21. června, bude věnován malování hedvábí 
a následovat budou kurzy výroby kožených 
náramků s korálky a dokonce i výroby svíček. 
Pokud počasí dovolí, budou se kurzy konat 

na zahradě Flemmichovy vily,“ uvedla Lenka 
Vaňková z Městského informačního a kul-
turního střediska Krnov. 

Kurzovné ve všech případech činí pou-
hých 30 korun. Aby bylo možné zajistit 
účastníkům plnou pozornost lektorky, je 
stanovena kapacita jednoho kurzu maxi-
málně na 15 osob. Proto je nutné se na kurz 
dopředu přihlásit u Ing. Vaňkové, tel. 775 
593 353,  vankova@mikskrnov.cz. 

Arteterapeutické kurzy organizuje MIKS 
Krnov a konají se v rámci projektu „Tvoříme 
společně“ spolu;nancováného z prostředků 
Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Kurzy probíhají i na polské straně, kde tvoří 
hlavní cílovou skupinu děti a mládež.  

v 15.00 hod., Hlavní nám. 34 (budova naproti 
radnice), zasedací místnost, 2. patro. Občanský 
průkaz s sebou! Písemné žádosti není nutno 
podávat! Zájemci se dostaví s občanským prů-
kazem ve výše uvedený termín na řízení obál-
kovou metodou, nebudou již zvlášť obesíláni. 
Informace: odd. pronájmů bytů, MěÚ Krnov, 
Hlavní nám. 34, p. Schreierová, tel. 554 697 
444, dschreierova@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 16, Albrechtická 162, vel. 1+1, 41,42 
m2  vč. sklepa, 4. podlaží. Nájem (35 Kč/m2) 
1.469 Kč, služby (1 osoba) 1.660 Kč (+ 370 Kč 
každá další os.), celkem 3.129 Kč/měsíc/1 os. 
Prohlídka bytu: klíče od bytu možno zapůjčit 
po dohodě s technikem p. Heinrichem. Plat-
nost nabídky: do 23. 6. 2012. 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. 6, Zámecké náměstí 2, vel. 2+1, 47,30 m2  

vč. sklepa , 2. podlaží, stand. kat. Nájem  (45 
Kč/m2) 2.125 Kč, služby (1 osoba) 2.150 Kč 
(+ 460 Kč každá další os.), celkem 4.275 Kč/
měsíc/1 os. Vítěz v řízení obálkovou metodou 
složí ihned po vyhlášení výsledku soutěže část-
ku 5.000 Kč jako zálohu na peněžní prostředky 
k zajištění nájemného a úhrady za plnění po-
skytovaná v souvislosti s užíváním bytu. Pro-
hlídka bytu: klíče je možno zapůjčit po dohodě 
s technikem p. Heinrichem. Platnost nabídky: 
do 23. 6. 2012. Řízení obálkovou metodou:    
28. 6. 2012 ve 14.30 hod., Hlavní nám. 34 (bu-
dova naproti radnice), zasedací místnost, 2. pa-
tro. Občanský průkaz s sebou! Písemné žádosti 
není nutno podávat! Zájemci se dostaví s ob-
čanským průkazem ve výše uvedený termín na 
řízení obálkovou metodou, nebudou již zvlášť 
obesíláni. Informace: odd. pronájmů bytů, 
MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, p. Surmová, tel. 
554 697 424, ssurmova@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 9, náměstí Minoritů 4, vel. 2+1, 58 m2  vč. 
sklepa, 4. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 2.535 Kč, 
služby (1 osoba) 2.070 Kč (+ 480 Kč každá další 
os.), celkem 4.605 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: Čt 21. 6. 
(14.00-14.30). Platnost nabídky: do 24. 6. 2012. 
Řízení obálkovou metodou: 27. 6. 2012 v 15.30 
hod., Hlavní nám. 34 (budova naproti radnice), 
zasedací místnost, 2. patro. Občanský průkaz 
s sebou! Písemné žádosti není nutno podávat! 
Zájemci se dostaví s občanským průkazem ve 
výše uvedený termín na řízení obálkovou me-
todou, nebudou již zvlášť obesíláni. Informace: 
odd. pronájmů bytů, MěÚ Krnov, Hlavní nám. 
34, p. Schreierová, tel. 554 697 444, dschreiero-
va@mukrnov.cz.

Krátce
Uzávěrka komunikace
Ve dnech 11. až 13. června bude neprůjezdná 
místní komunikace ulice B. Němcové v křižo-
vatce s ulicí Mikulášskou. Důvodem je postup 
stavebních prací na stavbě kanalizačního řadu 
ulice Mikulášská, kdy je třeba provést propoje-
ní kanalizačních řadů.
V Armádě spásy mají
Den otevřených dveří
Armáda spásy, Centrum sociálních služeb 
Krnov se sídlem na ulici Čsl. Armády pořá-
dá v úterý 12. června od 9 do 15 hodin Den 
otevřených dveří. Pracovníci centra prove-
dou zájemce azylovým domem, noclehár-
nou i nízkoprahovým denním centrem. Při 
této příležitosti také připomenou tradiční 
Koblihový den Armády spásy, což znamená, 
že koblížky připravené podle původního re-
ceptu nebudou chybět.
Startovní listina Zlatého
desetiboje se plní
Už jen dva týdny zbývají do startu 8. roční-
ku  Zlatého desetiboje, populární celodenní 
soutěže pětičlenných družstev, kterou v so-
botu 23. června pořádá TJ Krnov. Startovní 
listina nabízí ještě několik volných míst a tak 
všichni, kdo svou účast zvažují, by nemě-
li váhat a včas se přihlásit. Přihlášku a více 
informací získají na webových stránkách TJ 
Krnov www. tjkrnov.estranky.cz, podrob-
nosti k soutěži poskytne také ředitel soutěže 
Pavel Čech na cechtj@tiscali.cz nebo 554 611 
914, 603 365 276. 
Středověký dětský 
tábor na hradě 
Společenství severských pánů nabízí netradič-
ní letní tábor na hradě Helfštýn s ubytováním 
v hradní věži v termínu od 21. do 28. července 
pro děti ve věku od 9 do 14ti let včetně. Prv-
ní informativní schůzka k táboru proběhne ve 
středu 13. června v 16 hodin v tělocvičně Kasi-
no na Albrechtické ulici. Dotazy zodpoví a při-
hlášky k táboru poskytne pan Zdenek Chro-
boczek, tel. 737 757 007, Z.CH.07@seznam.cz. 
Přednáška: Jak lépe 
zvládat své závazky 
Centrum pro zdravotně postižené Moravsko-
slezského kraje, Detašované pracoviště Bruntál 
pořádá ve spolupráci s Armádou spásy Kr-
nov a Svazem tělesně postižených MO Krnov 
přednášku zaměřenou na prevenci zadlužení 
a exekucí. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 
21. června od 13.00 hodin v prostorách Sboru 
a Komunitního centra Armády spásy na Opav-
ské ulici. Vstup volný. Akce je podpořena Mo-
ravskoslezským krajem. 
Soutěž pilařů v Krasově 
Obec Krasov bude v červenci slavit výročí své-
ho založení a k této události by chtěla zahájit 

Na start 27. ročníku silničního závodu 
O cenu Krnova se 27. května postavilo více 
než dvě stě účastníků z České republiky 
i Polska. Soutěžili ve třinácti kategoriích na 
tradičním okruhu Krnov-Brantice-Zátor-
Lichnov-Láryšov-Guntramovice, se startem 
a cílem na Hlavním náměstí.

Celkovým vítězem závodu, který byl 
součástí Slezského poháru amatérských cyk-
listů, se stal Matěj Lasák z Max Cursor Os-
trava, před Marianem Hajzlerem SK Orbea 
Czech Masters a loňským vítězem Tomášem 
Bucháčkem z týmu Whirpool Author. V po-
četném peletonu se neztratili ani krnovští 
závodníci. Kategorie muži B: 7. V. Prusek 
(Lokomotiva Krnov).  Kategorie muži C: 13. 
S. Tihlařík (CPV Krnov). Kategorie muži D: 

7. J. Zmuda (Lokomotiva Krnov), 18. J. Ur-
bášek (Goofy Krnov). Kategorie muži E: 2. 
P. Daněček (Lokomotiva Krnov). Kategorie 
junioři: 4. A. Lant, 11. S. Reichel (oba CPV 
Krnov), 12. A. Rumian (Krnov). Kategorie 
ženy B: 6. J. Dohnalová, 7. R. Lantová (obě 
CPV Krnov). Kategorie kadetky:  2. R. Lan-
tová (CPV Krnov). Kategorie žákyně: 3. A. 
Miturová (CPV Krnov).

Účastníci byli spokojeni s organizací 
a zabezpečením závodu a organizátoři z ob-
čanského sdružení Cyklistika pro všechny 
děkují složkám Policie ČR, Městské policii, 
MIKS Krnov, obecním úřadům na okruhu 
a všem sponzorům za výbornou spolupráci. 
Otmar Rychta, CPV Krnov

Řecké dny 2012: hudba, 
tanec i fotbalový turnaj 

Silniční závod O cenu Krnova
přilákal cyklisty z celé republiky

Pavel Charousek představí 
civilní sochařský portrét

Úspěšná sezóna Calipsa

České a polské děti vyrazily 
na společný pobyt v přírodě

Projektové vyučování žáky baví

Do zahrady Flemmichovy vily
na arteterapeutické kurzy

První patro Flemmichovy vily je od 1. června zaplněno ukázkami z výtvarné tvorby žáků a stu-
dentů Základní umělecké školy s.r.o. Krnov a žáků Základní školy č. 3 v Prudniku. Již 16. ročník 
Výtvarné výpovědi dětí, jak se každoroční výstava nazývá, je v letošním roce součástí projektu 
Tvořivé Slezsko spolu&nancovaného z EU. Výstava je přístupná denně kromě pondělí vždy od 8 
do 18 hodin a potrvá do 1. července.  

Na Sepulturu v pondělí
Den, kdy v Kofola Music Clubu vystoupí 
brazilská metalová jednička Sepultura, izra-
elská skupina Hammercult a česká špičková 
death metalová kapela Tortharry, se blíží. 
Stane se tak v pondělí 11. června. Vstupen-
ky na výjimečný koncert jsou stále k dostání 
v Turistickém informačním centru na Hlav-
ním náměstí i v Kofola Music Clubu.  

Letní koncert Krnovské
cimbálové muziky
Nádvořím Koncertní síně sv. Ducha se v ne-
děli 17. června budou linout písně z Podluží, 
Kyjovska, Horňácka, Dolňácka a Slovenska. 
Na program svého tradičního letního kon-
certu je zařadila Krnovská cimbálová mu-
zika, která v krásném prostředí pod širým 
nebem vystoupí od 15.30 hodin. Vstupné na 
koncert je dobrovolné a ani při nepřízni po-
časí nepřijdou milovníci cimbálové muziky 
zkrátka. V tom případě se koncert přesune 
do koncertního sálu.

Oscarová Železná lady 
se slevou pro seniory
Další ;lmovým titulem v Senior Bio Clubu, 
jehož prostřednictvím nabízí kino Mír se-
niorům zlevněné projekce, je Železná lady. 
Hlavní roli v životopisném dramatu o Mar-
garet =atcherové, neobyčejné ženě, která 
dokázala, že vysoká politika není jen výsa-
dou mužů a jako první žena se stala premi-
érkou Spojeného království Velké Británie 
a Severního Irska, ztvárnila Meryl Streepo-
vá. Film ověnčený Oscary uvede kino Mír ve 
středu 20. června v 15 hodin a za vstupenku 
zaplatí senioři pouze 55 korun.

Besedy s cestovatelem 
Jiřím Kolbabou
Cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolba-
ba, který procestoval všech šest kontinentů 
planety a více než 130 zemí světa, zavítá 
v sobotu 23. června do Krnova. Ve Středis-
ku volného času Méďa bude mít dvě besedy. 
První „Fotograf  na cestách – splněný sen“ 
začne v 10 hodin a cestovatel v pořadu před-
staví množství snímků přírody. Vstupné 
činí 80 korun pro žáky, studenty a učitele, 
130 korun pro ostatní. Odpolední beseda 

začne v 18 hodin a bude zaměřená na po-
klady Aljašky a západní Kanady. Vstupné 
na tuto besedu stojí 130 korun. Počet míst 
na obě besedy je omezen, proto je dobré si 
pořídit vstupenky v předprodeji na recepci 
SVČ Méďa Krnov, denně mimo sobotu a ne-
děli od 14 do 20 hodin, více informací podá 
Veronika Kozlíková, veronika.kozlikova@
svcmeda.cz, tel. 775 055 215. Besedy pořádá 
TJ Lokomotiva Krnov – Klub orientačních 
sportů a SVČ Méďa.

Do Kofola Music Clubu 
míří další světová hvězda
Již na podzim vystoupí v Kofola Music Clu-
bu legendární britská rocková formace Sla-
de, která byla jednou z vůdčích skupin glam 
rocku a významně ovlivnila další vývoj rock-
ové hudby. Skupina, jež je pověstná svými 
bouřlivými živými koncerty a komunikací 
s publikem, se do Krnova chystá v říjnu.

Metalový festival 
v zahradě SVČ Méďa
North-Eastern Open Air One – to je hudeb-
ní festival, který v sobotu 21. července v za-
hradě SVČ Méďa pořádá za podpory města 
Krnova místní hardcore metalová kapela 
Tartaros. K jeho hlavním hvězdám patří fol-
kový písničkář Pepa Nos a hardcoreoví Busi-
ness As Usual z německého Wetzlaru, které 
doplní kapely HC3 z Oder, =e Pant z Břid-
ličné, Samar X z Jeseníku, B.R.R. z Nového 
Jičínam, Silent Session z Trutnova a INSA-
NE z Opavy. Chybět na scéně nebudou ani 
domácí Tartaros a připraven je bohatý do-
provodný program. Vstupenky za 120 korun 
je možné zakoupit v předprodeji na tartaro-
skrnov@seznam.cz. Veškeré informace na 
www.bandzone.cz/legendo>artaros.

 Noc v krnovském 
muzeu se letos nekoná
Stěhování Městského muzea je důvodem, 
proč se letos v Krnově nebude konat tra-
diční Noc v muzeu původně plánovaná na 
8. června. Muzejníci věří, že příznivci této 
oblíbené akce najdou pro problematickou 
situaci, v níž se Městské muzeum nachází, 
pochopení a slibují, že v příštím roce se Noc 
v muzeu již konat bude.

Krátce

Krátce
Osoblažské hudební léto 
Osoblažský park bude v pátek 22. června (od 
18 hodin) a v sobotu 23. června (od 12 hodin) 
4. Osoblažskému hudebnímu létu, na němž 
vystoupí Noid, Gabriela Gunčíková & Mery-
land, cimbálovka Radhošť, skupiny Curlies, 
Dum Doobie Doobie Band, Galaxy, AC/DC 
Revival a tanečníci z ostravského tanečního 
studia Fatima. V rámci oslav proběhne v so-

botu 23. června od 12 hodin Den sociálních 
služeb. Součástí akce je také výstava a prodej 
tradičních výrobků z Osoblažska,kolotoče, 
střelnice a jiné pouťové atrakce, projížďky 
na koních, možnost se projet historickým 
parním vlakem na úzkorozchodné trati Tře-
mešná ve Slezsku–Osoblaha. Více na http://
www.osoblaha.cz.     



tradici soutěže zručnosti v práci s motoro-
vou pilou. Přihlášky přijímá obec Krasov do 
15. června a to buď písemně na adrese Obecní 
úřad, Krasov 29, 793 94 Krasov nebo telefonic-
ky na č. 724 179 578. 

Ze zpráv
městské policie 
www.mpkrnov.cz
Psa vytahovali z kanálu 
Ke zraněnému psovi, jenž se nacházel u cesty 
na Brantické ulici, přivolala strážníky ve čtvr-
tek 31. května v poledne poštovní doručovatel-
ka. Zvíře zalezlo do kanalizační roury pod ces-
tou a nějakou dobu trvalo, než se ho podařilo 
strážníkům vyprostit. Následně psa strážníci 
převezli k veterináři, který ho však musel pro 
četná vnější i vnitřní zranění utratit.   
Za asistence strážníků 
z nádraží na psychiatrii
Ve čtvrtek 31. května večer byla hlídka městské 
policie požádána Policií ČR, aby vyhodnotila 
situaci na Hlavním nádraží, kde se měl nachá-
zet muž s psychickými problémy. Protože muž 
evidentně potřeboval lékařskou pomoc, přivo-
lali strážníci Rychlou záchrannou službu a po té 
asistovali jak při převozu pacienta do nemocni-
ce, tak do psychiatrické léčebny v Opavě.  

Kam za kulturou
Kino Mír 70
www.kinomir.wz.cz
PROMETHEUS - akční/sci-;/horor. Pá 8.6.-
10.6. (3D 20.00), Po 11.6.-St 13.6. (2D 17.45). 
TADY HLÍDÁM JÁ – komedie ČR. Pá 8.6.-Ne 
10.6. (15.30). 
OKRESNÍ PŘEBOR – Poslední zápas Pepi-
ka Hnátka – komedie ČR. Pá 8.6.-Ne 10.6. 
(17.45), 
DIKTÁTOR – komedie. Po 11.6.-St 13.6. 
(20.00).  
PAN POPPER A JEHO TUČŇÁCI – komedie. 
Kino Bijásek. St 13.6.-Čt 14.6. (14.00). 
MADAGASKAR 3 – animovaný. Čt 14.6.-Pá 
15.6. (3D 17.45), So 16.6.-Ne 17.6. (2D 15.45, 
3D 17.45), Po 18.6.-St 20.6. (2D 17.45).
DONT STOP – drama ČR. Čt 14.6.-Ne 17.6. 
(20.00).
NEDOTKNUTELNÍ – komedie. Po 18.6.-St 
20.6. (20.00).  
ŽELEZNÁ LADY – životopisný. Bio Senior 
klub. St 20.6. (15.00).  
PAŘMENI – komedie. Čt 21.6.-Pá 22.6. (17.45), 
So 23.6.-Ne 24.6. (20.00). 
VĚRA 68 – dokument ČR. Filmový klub. Čt 
21.6. (20.00).
ÚTĚK Z MS-1 – akční. Pá 22.6. (20.00), So 
23.6.-Ne 24.6. (18.00). 
Koncertní síň sv. Ducha 
KRNOVSKÁ CIMBÁLOVÁ MUZIKA -  letní 
koncert na nádvoří. Ne 17.6. (15.30).
ŘECKÉ DNY – koncert řecké hudby: Jannis 
Moras, skupina Anatoli. Pá 22.6. (19.00). 
Městské muzeum 
Flemmichova vila, Hlubčická 20
Otevřeno Út-Ne (8.00 - 18.00)
VÝTVARNÁ VÝPOVĚĎ DĚTÍ - výstava tvor-
by žáků ZUŠ s.r.o. Krnov, potrvá do 1.7.
MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ – dlouhodobá ex-
pozice portrétní a žánrové malby v oblasti zá-
padního Slezska. 
VÝROČÍ MĚSTA KRNOV V ROCE 2012 – te-
matická výstava k významným výročím.
Kofola Music Club
www.kofolamusiclub.cz
FREE STAGE – On =e Way (Bruntál), Laza-
reth (Krnov), GEO (Krnov), Čižina (Lichnov). 
Pá 8.6. (20.00). 
DĚTSKÝ DEN – atrakce, koncert skupin 
U Hřebíčků, Poslední výstřel. Ne 10.6. (14.00). 
SEPULTURA – brazilská metalová legenda. Po 
11.6. (19.00).  
JANANAS – česká folková špička. Pá 15.6. 
(20.00). 
SVČ Méďa 
www.svcmeda.cz
FLAH - závěrečná show TS Flash a hostů. Út 
12.6. (17.00). 
NAVZÁJEM - Ne 17.6. (15.00)

Sport  
Informace o utkáních a dalších sportovních 
akcích najdete ve Sportovním kalendáři na 
rok 2012 na www.krnov.cz, odkaz Sport.
Bazén
www.krnov.cz/sport
Pá 8.6.: 11.00-15.00, 17.00-21.00, So 9.6.: 
9.00-21.00, Ne 10.6.: 8.00-17.00, Po 11.6.: 
6.30-8.00, 10.00-16.00, 20.00-21.00, Út 12.6.: 
12.00-16.00, 19.00-21.00, St 13.6.: 12.30-16.30, 
19.00-21.00, Čt 14.6.: 9.00-16.00, 19.00-21.00, 
Pá 15.6.: 11.00-15.00, 17.00-21.00, So 16.6.: 
9.00-21.00, Ne 17.6.: 8.00-17.00. Informace na 
tel.: 554 614 494.
Koupaliště
Za příznivého počasí otevřeno do 15. 6. denně 
od 10.00 do 18.00 hodin, od 15. 6. od 9.00 do 
19.00 hodin.  
Sportovní areál K3
Tenis, badminton, stolní tenis. Objednávky na 
tel.: 552 302 181-2.
Klub českých turistů
www.kctkrnov.cz
So 9.6. Setkání na vrcholu – Biskupská kupa. 
Odjezd v 7.05 hod. Hl. nádr. ČD Krnov. 
Čt 14.6.-Ne 17.6. zájezd Kokořínsko – Mšeno, 
účast přihlášení. 
So 16.6. Beskydský Mont Blanc - Čertův mlýn. 
Hvězdicový výstup, účast individuelně. 
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Třídenní program projektu „Slezské kořeny“, který zahrnoval i Hornoslezské slavnosti, zahájila 
25. května v Koncertní síni sv. Ducha historická konference, jejímž tématem bylo hledání spo-
lečných kořenů v oblasti Horního Slezska, dříve jednotné jak historicky, tak jazykově. Největší 
pozornost byla v příspěvcích věnována městům Krnov, Hlubčice a Prudnik. Přednášející z české 
i polské strany se ve svých tématech věnovali nejen historii, jako například Vladimír Blucha (na 
snímku), ale také významným rodinám průmyslníků nebo užitému umění jako nadregionální-
mu fenoménu. V současné době se připravuje sborník příspěvků. 

Ateliér Trám v budově ZUŠ Krnov na Revoluční ulici byl místem, kde se 22. a 23. května konalo 
několik představení výchovného pořadu z cyklu První krůčky umění, letos nazvaného „Ježibaba 
od Žďáru“. Cílem představení určeného předškolákům a žákům prvních tříd bylo  představit zá-
bavnou formou studijní obory školy. Žáci hudebního oboru seznámili děti s hudebními nástroji 
a společně s nimi si zazpívali, žákyně tanečního oboru se představily v taneční choreogra&i, 
drobnými etudami a improvizacemi přispěli žáci literárně dramatického oboru a scénu spolu 
s malou výstavu připravili žáci výtvarného oboru.

Dětem ve věku od pěti do dvanácti let byla určena interaktivní dílna Bezva město, která proběh-
la 26. května v zahradě Flemmichovy vily. Jejím prostřednictvím se děti seznámily se základními 
prvky města a zkusily si své město samy navrhnout. V závěru byly všechny práce vystaveny, 
autoři svůj návrh vysvětlili a podělili se s ostatními o zážitky. Všechny návrhy byly originální 
a působivé a přes jejich různorodost bylo zřejmé, že i ti nejmenší jsou velmi vnímaví ke svému 
okolí a prostoru, kde žijí a hrají si. Dílna byla součástí doprovodného programu výstavy fotogra-
&í díla Josipa Plečnika a připravili ji autoři výstavy, fotogra'a Daniela Vokounová a architekt 
Tomáš Machovský, společně s SVČ Méďa Krnov. 

Několik tisíc lidí navštívilo 26. května Dětský den, jehož 10. ročník na letišti pořádala Městská 
policie Krnov ve spolupráci s Aeroklubem Krnov. Své cesty na okraj města určitě nelitovali. Če-
kalo je vystoupení Pepy Vojtka, kaskadérské kousky nejlepších českých kaskadérů z Crazy Day, 
adrenalinová bike show skupiny VSA Extreme, ukázky z činnosti složek IZS nebo letecké techni-
ky. Obrovský zájem veřejnosti utvrdil městskou policii v tom, že má smysl v této akci pokračovat 
a tak se Krnované i v příštím roce dočkají u příležitosti Mezinárodního dne dětí zajímavého 
programu. Foto: Studio STA o.s.

Na asfaltovém okruhu u penzionu Eso proběhlo 29. května dětské odpoledne „Na dvou kolech“ 
pořádané občanským sdružením Cyklistika pro všechny Krnov a SVČ Méďa Krnov. Soutěží na 
odrážedlech, koloběžkách a jízdních kolech se zúčastnilo šedesát dětí ve věku od tří do 12ti 
let. Na soutěžící čekaly v cíli sladké odměny i upomínkové listy a vítězové si odnesli medaile, 
diplomy a pěkné ceny od sponzorů. Na konci akce byla losována tombola a každé dítě získa-
lo alespoň malý cyklistický dárek na památku. Startovné a dobrovolný příspěvek byl zaslán 
na konto nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Kompletní výsledkovou listinu najdete na 
http://cyklistikakrnov.com/. 

Českobratrská církev evangelická Krnov se 1. června poprvé zapojila do celostátní Noci kostelů 
a v evangelickém kostele na Husově náměstí připravila pro příchozí bohatý program zahrnující 
nejen hudební vystoupení, ale také vernisáž výstavy „David Zeisberger a jeho sen o moravských 
indiánech“, promítání &lmového dokumentu z historie moravských bratří, přednášku o historii 
a současnosti evangelického kostela v Krnově a také prohlídky kostela, kruchty, věže, věžních 
hodin. Velký zájem byl také o varhany, o nichž vyčerpávající informace podali student Střední 
umělecké školy varhanářské Krnov Radoslav Bednár a Jiří Marek ml. (na snímku vpravo).

Městské divadlo hostilo 2. června přehlídku scénického a výrazového tance tanečních soubo-
rů Naboso ZUŠ Krnov a Taxmen „Krnovské slunéčko“. Hostem již pátého ročníku společného 
projektu krnovských choreografek a pedagožek Ireny Špičkové a Daniely Zvonkové bylo Studio 
pohybu Elko ZUŠ Ostrava-Zábřeh pod vedením Evy Vajsové. Ve společném programu tanečníci 
představili více jak dvě desítky choreogra&í, z nichž mnohé získaly cenná ocenění. Na snímku 
tanečnice souboru Naboso v jedné ze svých choreogra&í.  

Již 3. ročník festivalu Setkání s duchovní hudbou Krnov 2012, který připravilo občanské sdruže-
ní Flemmichova vila Krnov společně s Konventem minoritů v Krnově a Hudebním sdružením 
Krnov, uzavřel v chrámu Narození Panny Marie u kláštera minoritů v Krnově 1. června koncert 
mužského pěveckého sboru Láska opravdivá z Masarykovy univerzity v Brně pod dirigentskou 
taktovkou Jana Špačka a Krnovského chrámového sboru, jejž dirigovali Václav Mička a jeho syn 
Tomáš. Foto: Květoslava Kukelková 

Kulturní a společenské dění ve fotografiích


