
Cyklostezky městem Krnov získaly 
zvláštní cenu společnosti Škoda Auto v rám-
ci 11. ročníku dopravní  soutěže Nadace 
Partnerství „Cesty městy“ v kategorii „Har-
monizace automobilové a nemotorové do-
pravy“. Cena je honorována prémií 50 tisíc 
korun. 

Do soutěže se letos přihlásilo devěta-
dvacet projektů, z nichž odborná porota 
hodnotila řešení bodová, liniová a plošná. 
Na krnovských městských cyklostezkách 
přihlášených do kategorie liniových řeše-
ní porotci ocenili především jejich kom-
plexnost, návaznost na soustavu cyklotras, 
provedení a také skutečnost, že se nejedná 
o konečné řešení a jsou základem pro další 
projekty podporující cyklistickou dopravu 
ve městě. „Ocenění je určitou satisfakcí za 
kritiku, kterou cyklostezky vyvolaly mezi ně-
kterými občany po svém zprovoznění. Víme, 
že mají své chyby, a proto mě velmi potěšilo, že 
členům odborné komise a dopravním exper-
tům, kteří Krnov při hodnocení navštívili, se 
zvolené řešení líbí. Pozitivní hodnocení je pro 
nás zároveň impulsem k tomu, aby se pod-
poře cyklistické dopravy ve městě věnovala 
stále pozornost,“ uvedl místostarosta Michal 
Brunclík. Jak město naloží s padesátitisíco-
vou prémií není ještě rozhodnuto. „Určitě 
je ale budeme investovat opět do cyklostezek. 
Částka není nijak horentní, takže se spíše 

bude jednat o menší vylepšení nebo úpravu,“ 
dodal místostarosta.   

Projekt Cyklostezky městem Krnov byl 
realizován v letech 2010 a 2011 na ulicích 
Opavská, Albrechtická a Bruntálská, v cel-
kové délce více než tři kilometry. Cílem 
bylo zkvalitnit a zvýšit komfort a bezpečnost 
cyklodopravy na hlavních komunikacích 
a tím podpořit pozitivní vztah Krnovanů ke 
zdravému, rychlému a k životnímu prostře-
dí šetrnému způsobu dopravy v každoden-
ním životě. Celkové náklady projektu činily 
12,3 milionu korun, z toho devět milionů 
korun představovala dotace z evropských 
fondů a ze státního rozpočtu. „Cyklistická 
doprava je nedílnou součástí dopravního sys-
tému v Krnově, které je městem, jehož tisíce 
obyvatel jízdní kolo denně k osobní dopravě 
využívají. Úvahy o vytvoření městských cyk-
lostezek datujeme do let 1992-1993, kdy se 
prováděly první průzkumy, které zjišťovaly 
počty cyklistů a trasy, po nichž se nejčastěji 
pohybují. Ukázalo se, že ty vedou nejfrek-
ventovanějšími komunikacemi zatíženými 
automobilovou dopravou a zároveň navazují 
na některé starší úseky vytvořené pro cyklisty 
v centru města. Jejich současné propojení tak 
umožňuje bezpečně projet Krnovem z jedno-
ho konce na druhý,“ uvedla vedoucí odboru 
životního prostředí Městského úřadu v Kr-
nově Rostislava Rollerová.   (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.  
Prodej pozemku
Město Krnov oznamuje záměr prodat část 
pozemku parc.č. 3517/1 (dle nezapsaného GP 
parc. č. 3517/44, 15 m2) - trafostanice, k.ú. Kr-
nov-Horní Předměstí, obec Krnov.
Prodej občanské vybavenosti 
Město Krnov oznamuje záměr prodat občan-
skou vybavenost bez čp/če (bývalá hasičská 
zbrojnice, moštárna v Chomýži) spolu s po-
zemkem parc. č. 731 (73 m2), k.ú. Krásné Louč-
ky, obec Krnov.
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. 
Darování pozemku 
Město Krnov oznamuje záměr darování po-
zemku parc.č. 5793 (celý pozemek 981 m2 pro 
umístění stavby PPO), kat. území Krnov-Horní 
předměstí, a darování pozemku parc.č. 1451/1 
(část pozemku 2 094 m2 pro umístění stavby 
PPO a část 474 m2 pro odvod dešťových vod), 
k.ú. Opavské Předměstí, ve prospěch ČR, s. p. 
Povodí Odry.
Darování pozemků
Město Krnov oznamuje darování pozem-
ků parc.č. 260/5, 311/33, 312/20 a částí pozem-
ků parc.č. 252/1, 252/2, 276/1 v k.ú. Nové Pur-
kartice, obec Karlovice ve prospěch investora 
stavby, ČR - Povodí Odry.
Nabídka pronájmu bytu 
Byt č. 3, Albrechtická 45, vel. 1+2, 73,85 m2 vč. 
sklepa, 1. podlaží. Nájem (40 Kč/m2) 3.093 Kč, 
služby (1 osoba) 390 Kč (+ 250 Kč každá další 
osoba), celkem 3.483 Kč/měsíc/1 os. Prohlídka 
bytu: St 10. 10. (16.00-16.30). Platnost nabíd-
ky: do 21. 10. 2012. Tiskopis a informace: MěÚ 
Krnov, Hlavní nám. 34, odd. pronájmů a pro-
dejů, p. Surmová, tel. 554 697 424, ssurmova@
mukrnov.cz.
Nabídka bytu v ubytovně 
soc. byt pro mladé (startovací)
Byt č. 11, Albrechtická 100A, vel. 0+2, 45,86 
m2, 2. NP. Nájem (40 Kč/m2) 2.017 Kč, služby 
(1 osoba) 1.860 (každá další 370 Kč), celkem 
3.877 Kč/měsíc/1 os. Doba určitá: 1 rok, max. 
však 5 let. Prohlídka bytu: Po 15. 10. (16.00-
16.30). Zveřejněno: do 21. 10. 2012. V písemné 
žádosti o pronájem tohoto bytu uveďte počet 
členů rodiny a odevzdejte nejpozději do data 
platnosti nabídky na podatelnu MÚ Krnov. 
Informace: MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, odd. 
pronájmů bytů, p. Surmová, tel. 554 697 424, 
ssurmova@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu 
Byt č. 15, Albrechtická 166, vel. 1+2, 57,40 m2 
vč. sklepa, 4. podlaží. Nájem (35 Kč/m2) 2.063 
Kč, služby (1 osoba) 1.990 Kč (+ 400 Kč každá 

Rekonstrukce a oprava parovodu společ-
nosti Dalkia ČR uzavřela na několik týdnů 
důležitou pěší a cyklistickou komunikaci do 
centra města mezi gymnáziem a Švédskou 
zdí. 

„Celý úsek měří asi sto metrů. Opravy, 
které neměly a nebudou mít vliv na dodávky 
tepla a teplé vody, v budoucnu omezí možné 
tepelné ztráty po trase potrubí. Máme za to, 
že opravy skončí do 21. října, a omlouváme 
se občanům města za dočasnou nepohodu,“ 
uvedl mluvčí společnosti Milan Wagner.

Dočasná nepohoda spočívá v nutnosti 
kritické místo obejít buď Smetanovými sady 
nebo se vydat do centra přes Zámecké ná-
městí. Řada lidí ale volí nejkratší trasu a to 
těsně kolem Švédské zdi. Prošlapané a pro-
ježděné trávníky jsou toho důkazem. Tráv-
níky, okrasné dřeviny, v jednom případě 
i kořeny nedávno vysazeného stromu, ale 
také historické obrubníky navíc ničí těžká 
technika. „Předpokládáme uvedení do pů-
vodního stavu,“ slíbil za společnost Dalkia 
Milan Wagner.  (dc)

Když Regionální rada Moravskoslezsko 
rozdělovala evropské peníze z Regionálního 
operačního programu (ROP) Moravskoslez-
sko, byla ve hře také žádost města Krnova 
o podporu projektu rekonstrukce divadla.  
Z boje o evropskou dotaci ale vyšla naprázd-
no. „Projekt rekonstrukce divadla byl pro 
ROP zřejmě finančně naddimenzován, neboť 
jeho podporou bychom ,uloupli‘ řádově pěti-
nu celé částky určené pro náš kraj, která byla 
488 milionů korun,“ odhadl možnou příčinu 
neúspěchu místostarosta Michal Brunclík 
a pokračoval: „Rekonstrukce je ale nutná. Bu-
dova divadla je ve špatném technickém stavu 
a nemůžeme už čekat na další dotační progra-
my. Začneme proto s nejnutnějšími opravami, 
které prozatím budeme financovat z městské-
ho rozpočtu.“ První částku ve výši 891 400 
korun již zastupitelé do rozpočtu zařadili při 
jeho zářijové úpravě a tak ještě letos dojde 
k zateplení stropu nad hledištěm.

I když město Krnov nebylo se svým pro-
jektem úspěšné, z ROP Moravskoslezsko do 

Krnova míří 15 milionů korun. Na projekt 
revitalizace školní zahrady „Nad zemí“ zís-
kala 6,5 milionu korun Mateřská škola Žiž-
kova a dalším úspěšným je projekt Římsko-
katolické farnosti Krnov  „Zpřístupnění věže 
a regenerace kostela sv. Martina v Krno-
vě“.  „Projekt se týká zpřístupnění věže kostela 
sv. Martina veřejnosti, a to včetně bývalého 
bytu hlásného, dále opravy krovu kostela, vý-
měny elektroinstalace v celém kostele, odvod-
nění základů a částečné opravy omítek. Před-
pokládané náklady jsou kolem devíti milionů 
korun, z toho pětaosmdesát procent bude 
financováno z dotačních  prostředků. Zbytek 
bude zajištěn farností s využitím dalších mož-
ných dotací a darů,“ uvedl za Římskokatolic-
kou farnost Krnov Karel Siuda. Dodal, že se 
jedná již o druhý projekt v Krnově, kdy řím-
skokatolická církev za pomocí prostředků 
z Evropské unie otevře významnou kultur-
ní památku veřejnosti. Tou první je čerstvě 
opravený a veřejnosti zpřístupněný kostel 
sv. Benedikta v Kostelci.  (dc)

Záměr města Krnova vybudovat v Gun-
tramovicích zařízení pro nakládání s odpady 
z údržby veřejné zeleně i zahrad občanů, 
jenž by rozšířil stávající služby v odpadovém 
hospodářství, se setkal s velkým odporem 
občanů této místní části, který vyjádřili 
peticí. Obávají se, že provoz kompostárny 
výrazně ovlivní jejich život zápachem, bude 
příčinou kontaminace půdy a spodních vod 
a zvýšeného výskytu hlodavců i hmyzu. Zá-
roveň se domnívají, že kompostárna může 
snížit hodnotu jejich nemovitostí.

Na webových stránkách Guntramovic 
www.guntramovice.cz uvádějí následují-
cí: „Kompostárna – název, který sám o sobě 
evokuje něco přírodního, ekologického. Ale 
vzhledem k faktu, že na tuto ‚kompostárnu’ se 
mají navážet též čistírenské kaly (odpad z čis-
tírny odpadních vod) a gastroodpady (zbyt-
ky z jídelen a potravinzpracujících závodů), 
by se hodil spíš název kafilérie nebo fekální 
skládka.“ 

Podle vedoucí odboru životního pro-
středí Rostislavy Rollerové to je jedno vel-
ké nedorozumění, protože občané dávají 
dohromady dva záměry, které spolu nemají 
nic společného. „Před lety chtělo město vy-
budovat technologickou linku  na zpracování 
odpadů z údržby zeleně, čistírenských kalů 

a gastroodpadů na průmyslové zóně v  Červe-
ném Dvoře. Z tohoto záměru ale kvůli nízké 
výši dostupné dotace sešlo. Od té doby hledá 
město jinou možnost, jak se postarat alespoň 
o zpracování odpadů ze zeleně od občanů 
i z údržby veřejných ploch, která je ze zákona 
povinná. Proto jsme pro kompostárnu vybra-
li vhodný pozemek, který byl pro tento účel 
v roce 2010 vymezen v novém územním plá-
nu,“ vysvětlila Rostislava Rollerová. 

Nový územní plán byl s veřejností něko-
likrát projednáván a nikdo neměl k zařazení 
pozemku do plochy technického zabezpeče-
ní obce připomínky nebo námitky. Město se 
přesto vážně zabývá připomínkami občanů, 
ale současně provádí další kroky směřující 
k realizaci záměru. „Po výběru technologie 
kompostování, která bude šetrná vůči okolí 
zejména z hlediska pachu a prachu, zahájíme 
předprojektovou přípravu. A až budeme mít 
konkrétní podklady, proběhne jednání s oby-
vateli Guntramovic,“ řekla Rostislava Rolle-
rová. Že se s diskusí s občany počítá, ujistil 
na posledním zasedání zastupitelstva oby-
vatele Guntramovic, kteří přišli vyjádřit svůj 
názor, také místostarosta Michal Brunclík: 
„Nic zatím není konečné, prostor pro diskusi 
tady je.“  (dc)

Cyklostezky oceněny 
v soutěži Cesty městy 

OSSZ Bruntál přechodně 
uzavře pracoviště v Krnově 

Oprava potrubí komplikuje
pěší a cyklistickou dopravu 

Divadlo podporu nezískalo, 
školní zahrada a kostel ano 

Záměr postavit kompostárnu 
vzbudil mezi občany emoce

Po šesti letech existence pracoviště Ob-
lastní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) 
Bruntál na Revoluční ulici v Krnově přichází 
změna. Od 1. listopadu nebude možné na 
krnovském pracovišti vyřídit agendu oddě-
lení důchodového pojištění, o měsíc později 
bude provoz pracoviště pozastaven úplně. 
Jak OSSZ Bruntál na oznámení vyvěšeném 
na dveřích pobočky uvedlo, od 1. prosince 
budou všechny agendy přechodně převede-
ny na OSSZ do Bruntálu a nebude možné 
tedy cokoli v Krnově vyřídit. 

Děje se tak přesto, že ještě v létě byla 
starostka města Alena Krušinová ubezpeče-
na nejen ředitelkou OSSZ Bruntál, ale také 
krajskou ředitelkou České správy sociálního 
zabezpečení o zachování pracoviště v Krno-
vě. „A byla jsem o něm ujištěna i nyní. Na 

můj dotaz mi bylo sděleno, že se jedná pouze 
o dočasný stav, než správa zajistí a vybaví ná-
hradní prostory. Ty budou v objektu našeho 
městského úřadu na Vodní ulici, kde by mělo 
pracoviště být uvedeno do provozu v lednu 
příštího roku. Změnu adresy územního praco-
viště již schválilo ústředí v Praze a prosinec by 
měl být měsíc, kdy se v klidu vše přestěhuje,“ 
uvedla starostka Alena Krušinová. 

O zřízení územního pracoviště správy 
sociálního zabezpečení v Krnově usilovali 
krnovští zastupitelé několik let. Důvodem 
bylo zvýšení dostupnosti sociálních služeb 
pro obyvatele krnovského regionu, který 
zahrnuje 25 obcí, v nichž žije jednačtyřicet 
procent všech obyvatel okresu Bruntál. Na 
dovybavení pracoviště poskytlo město Kr-
nov finanční dar ve výši 100 tisíc  korun. (dc)

Základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Krnov
Vás zve na

III. DEN SENIORŮ MĚSTA
v pátek 19. října 2012 od 15.00 hodin

v sále Krnovských opraven a strojíren, Stará Ježnická  č. 1, Krnov.
PROGRAM

Přivítání • Kulturní vystoupení tanečního souboru • Slovo ke Dni seniorů
• Informace předsedy ZO SPCCH Krnov • Hudební vystoupení k tanci a poslechu

Tombola ZO SPCCH (dárky do tomboly vítány)
Občerstvení zajištěno

K dopravě do místa konání je možno využít MHD

Tento týden v Městské knihovně Krnov probíhá Týden knihoven. Jednou z mnoha jeho akcí byly 
besedy s knihovnicemi určené nejmenším čtenářům. Za knihovnickými šotky přišli v pondělí 
1. října také prvňáčci ze Základní školy Žižkova, kteří se po besedě zapojili do tradiční Pro-
vázkiády a navázáním provázku na klubíčko přátelství vyjádřili svůj vztah ke knihovně a ke 
knihám.

Grand Prix 
města Krnova v boxu 
Nejlepší boxeři České republiky, Slovenska 
a Polska se sjedou příští víkend do Krnova, 
aby se v tělocvičně Střední školy automo-
bilní, mechanizace a podnikání na Opav-
ské ulici pustili do tvrdých bojů v rámci 
9. ročníku Grand Prix města Krnova v boxu. 
Výborně obsazený turnaj slibuje atraktivní 
podívanou, která začíná v sobotu 13. října 
v 17 hodin vyřazovacími boji a bude pokračo-
vat v neděli 14. října od 9.30 hodin utkáními 
o 3. a 4. místo a finálovými boji. Grand Prix 
města Krnova se koná po devítileté přestávce 
způsobené především nedostatkem financí. 
Ty kromě města Krnova letos dodaly firmy 
Elfe, I.D.C. Info Detectice Company, Olpas, 
Ponožky Moravec, AFstav, zednictví Miroslav 
Sigmund a TKT, s.r.o. Turnaj pořádá Sdružení 
úpolových sportů Boxing Elfe Krnov.
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Z obsahu: Cyklostezky získaly ocenění • blíží se krajské volby • Krnov míří na Toursalon v Poznani • vznikl spolkový dům „U synagogy“ • úspěšná Chrpa



další os.), celkem 4.053 Kč/měsíc/1 os. Pro-
hlídka bytu: St 10. 10. (15.15-15.45). Platnost 
nabídky: do 21. 10. 2012. Tiskopis a informace: 
MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, odd. pronájmů 
a prodejů, p. Surmová, tel. 554 697 424, ssur-
mova@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 21, Zámecké náměstí 2, vel. 2+1, 46,45 
m2 vč. sklepa, 4. podlaží, stand. kat. Nájem (45 
Kč/m2) 2.120 Kč, služby (1 osoba) 1.730 Kč 
(+ 390 Kč každá další os.), celkem 3.850 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:  St 17.10. (15.30-16.00). Platnost 
nabídky: do 21. 10. 2012. Řízení obálkovou 
metodou: 22. 10. 2012 v 15.30 hod., MěÚ Kr-
nov, Hlavní nám. 34, 2. patro, zasedací míst-
nost. Občanský průkaz s sebou! Informace: 
p. Surmová, tel. 554 697 424, odd. pronájmů 
a prodejů, ssurmova@mukrnov.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 21. 10. 2012. Řízení obálkovou 
metodou: 22. 10. 2012 ve 14.30 hod., MěÚ Kr-
nov, Hlavní nám. 34, 2. patro, zasedací míst-
nost. Občanský průkaz s sebou! Informace: p. 
Schreierová, tel. 554 697 444, odd. pronájmů 
a prodejů, dschreierova@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 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 
21. 10. 2012. Řízení obálkovou metodou:  22. 
10. 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.
KRÁtCE
Návrh změn map BPEJ
je k veřejnému nahlédnutí
Pozemkový úřad Bruntál oznamuje, že návrh 
změn map bonitovaných půdně ekologických 
jednotek (BPEJ) v k. ú. Krnov-Horní předměstí 
a k. ú. Opavské předměstí je vyložen k veřejné-
mu nahlédnutí do 30. října na Městském úřadě 
Krnov, odboru životního prostředí. Po stano-
venou dobu třiceti dnů je možno uplatňovat pí-
semně u Pozemkového úřadu Bruntál případné 
připomínky a námitky k návrhu změn BPEJ.  
Walk to School neboli 
Do školy po svých
Krnovské školy mají příležitost se v pondělí 
8. října zapojit do mezinárodní iniciativy Walk 
to School neboli Do školy po svých, jíž se pravi-
delně z Krnova účastní Základní škola Dvořá-
kův okruh. Smyslem iniciativy je ukázat, že pěší 
chození do školy rozvíjí v dětech samostatnost, 
učí je komunikovat se svými vrstevníky i mimo 
školní lavice a že každodenní pěší cesta do ško-
ly, její bezpečná stálost a současně trvalá pro-
měna v průběhu ročních období, vytváří u dětí 
pocit důvěrného vztahu s jejich městem, s je-
jich domovem.  Walk to School je poslední akcí 
Evropského týden mobility v Krnově a součástí 
kampaně „Krnov – město v pohybu“.
Den otevřených dveří 
v domově pro seniory
Ve dnech 8. až 14. října proběhne celostátně 
již 4. ročník Týdne sociálních služeb. V jeho 
rámci pořádá Domov pro seniory na Roose-
veltově ulici v úterý 9. října od 8.00 do 15.00 
hodin Den otevřených dveří. Vítáni jsou zá-
jemci o komentovanou prohlídku a informace 
o poskytovaných službách, kteří se mají hlásit 
u sociálních pracovnic nebo přímo u ředitele 
domova pro seniory. 
Pouštění draků 
se Severskými pány 
Společenství Severských pánů pořádá v sobotu 
6. října akci „Pouštíme draka“. Sraz účastníků 
je v 15 hodin na místě bývalého železničního 
mostu přes Opavici, kudy vedla železniční trať 
do cihelny. Konání akce mohou ohrozit jen vel-
mi kruté povětrnostní podmínky a nepřestáva-
jící déšť. Více na www.severane.hys.cz. 
Matice slezská zve do Opavy
Matice slezská, odbor Krnov, pořádá vlakový 
výlet do Opavy, kde jeho účastníci navštíví 
Zemské muzeum, které je po rekonstrukci 
opět přístupné veřejnosti. Výlet se koná ve 
čtvrtek 11. října, odjezd z hlavního nádraží 
Krnov v 9.05 hodin, z nádraží Krnov-Cvilín 
v 9.10 hodin. 
Svatohubertská mše 
Okresní myslivecká rada Okresního myslivec-
kého spolku Bruntál pořádá v sobotu 20. října 
v 10 hodin v poutním kostele Panny Marie 
Sedmibolestné na Cvilíně již tradiční Svatohu-
bertskou pouť. Mše bude troubena na lesnice 
trubači Lesů ČR, s.p., z Lesní správy Jeseník, 
zpěv zazní v podání sólistů Krnovského chrá-
mové sboru kostela sv. Martina. Po mši svaté 
bude následovat koncert mysliveckých truba-
čů. Myslivecká kuchyně zajištěna. 

Poskytovatelé sociálních služeb na míst-
ní úrovni v praxi. To byl název workshopu, 
kterého se v Krnově od 19. do 23. září účast-
nili zástupci partnerských měst Krnova, 
polského Minsku Mazowieckého, litevského 
Telšiai a francouzského Saint Egrève. Do 
Krnova přijeli s cílem seznámit se s fungo-
váním sociálních služeb v České republice 
a prezentovat stejnou oblast ze svých zemí.   

Během pobytu v Krnově navštívili do-
mov pro seniory na Rooseveltově ulici, 
Charitu Krnov, Slezskou diakonii, Harmonii 
a Salvator. Po exkurzích následovaly prezen-
tace, v nichž se Krnov zaměřil na komunitní 
plánování, integraci menšin a téma bez-
domovectví, chudoby a nezaměstnanosti, 
Minsk Mazowiecki představil svůj projekt 
zaměřený na trávení volného času a Fran-
couzi přítomné seznámili se sociálními 
službami pro seniory, které mohou využívat 
občané jejich města. Sociální služby pro se-
niory a bezdomovectví  byly obsahem také 
litevské prezentace. „Ačkoliv všichni máme 
podobné problémy, způsoby řešení v jednot-
livých zemích jsou různé. Některé odlišnosti 

jsou dány jinými systémy sociálních služeb, 
ale mnohé další byly pro nás velmi zajímavé 
a inspirativní. Důležité byly příklady dobré 
praxe, zjištění, kolik peněz v které zemi míří 
do sociálních služeb, jaké jsou způsoby finan-
cování, přístupy k integraci menšin. Zejmé-
na Poláci byli ohromeni, jak moc rozvinutý 
máme systém sociálních služeb, pro všechny 
pak byl velmi zajímavý podíl neziskového 
sektoru na jejich poskytování. Zatímco u nás 
to je devadesát procent, u ostatních jen deseti-
na,“ uvedl vedoucí odboru sociálního Fran-
tišek Fojtík. 

Workshop partnerských měst byl již tře-
tím v pořadí. První se uskutečnil v Krnově 
v roce 2009 a byl zaměřený na vyhledání 
společných problémů při zapojování obča-
nů do rozhodování o udržitelném rozvoji 
měst a na hledání možností mezinárodní 
spolupráce na platformě Místní Agendy 21. 
O rok později se partnerská města sešla ve 
francouzském Saint Egrève, kde se konal 
workshop Místních Agend 21, na němž pro-
běhla prezentace úspěšných projektů z této 
oblasti.  (dc)

Krnov každoročně navštíví tisíce turis-
tů, které do našeho města lákají historické 
a církevní památky, příroda, rozhledny nebo 
kulturní akce. Nejvíce zahraničních návštěv-
níků přijíždí ze sousedního Polska, z nichž 
mnozí se o Krnovu dovědí na veletrzích 
cestovního ruchu, kterých se město Krnov, 
většinou společně s ostatními městy sdruže-
nými v Euroregionu Praděd, v Polsku účast-
ní. Naposledy tomu tak bylo v polovině září 
na 17. ročníku Veletrhu podnikání a řemesla 
Inter-Region - Dům a zahrada v Prudniku, 
dalším nejbližším veletrhem je veletrh regi-
onů a turistických produktů Toursalon v Po-
znani, který se koná od 24. do 28. října.

„Jde o největší veletrh cestovního ruchu 
v Polsku, který každoročně navštíví kolem tři-
ceti tisíc lidí. Najdou nás na stánku opolského 
vojvodství, kde budeme Krnov propagovat ve 
společnosti našeho partnerského města Prud-
nik,“ uvedla Eva Marková z odboru školství, 
kulturu a sportu. Předpokládá, že největší 
zájem bude jako tradičně o cykloturisti-
ku a církevní památky. „V obojím máme co 
nabídnout. V oblasti církevní turistiky letos 
přibyly prohlídky kostela sv. Benedikta a mi-
noritského kostela Narození Panny Marie, 
když oba nabízejí restaurované vzácné  fresky. 
A cyklotrasy jsou chloubou našeho regionu už 
několik let. Obrovským lákadlem pro polské 
cykloturisty je trasa Opava-Krnov-Prud-
nik a největší zájem jako už tradičně mají 

o mapy, ale čím dál tím víc také o ubytovací 
a stravovací služby. Je proto obrovská škoda, 
že krnovské hotely, penziony a restaurace 
nemají zájem vstoupit do rezervačního systé-
mu Euroregionu Praděd, který může zařadit 
jejich nabídky do produktů cestovního ruchu 
v republice i zahraničí,“ řekla Eva Marková. 

Podnikatele pravděpodobně odrazuje 
povinná certifikace služeb, v ubytovacích 
a stravovacích službách jde například o vy-
bavení pokojů, hygienického vybavení, 
doplňkového servisu a podobně. „Garance 
kvality služeb tímto způsobem ale znamená 
velmi mnoho, protože velká část hostů přijíždí 
do turistických destinací na základě referen-
cí těch, kteří v dané destinaci již byli. Přitom 
platí, že i při bezvadně připraveném progra-
mu pobytu je host nespokojený, pokud mu 
nebyly odpovídajícím způsobem poskytnuty 
ubytovací a stravovací služby,“ vysvětlil Mi-
chal Blaško z Euroregionu Praděd. V přípa-
dě certifikace zdaleka nejde jen o prestiž, ale 
o okamžité výhody vyplývající ze spolupráce 
s Euroregionem Praděd. Například první 
vlna certifikovaných ubytovacích zařízení se 
okamžitě dostala do tištěných průvodců „Je-
seníky s Violou“, které existují ve čtyřech ja-
zykových mutacích i v elektronické podobě 
na webovém portálu www.jeseniky-rodina.
cz. Zároveň se služby těchto zařízení již pro-
dávají na trhu cestovních kanceláří formou 
komplexních pobytových balíčků. 

Ale i bez cer-
tifikace mohou 
místní podnikate-
lé propagovat své 
služby na veletr-
zích cestovního 
ruchu. Tuto mož-
nost jim nabízí 
odbor školství, 
kultury a sportu 
Městského úřadu 
v Krnově. Nej-
bližším veletrhem 
bude již zmíněná 
Poznaň, další, 
jichž se bude měs-
to Krnov aktivně 
účastnit, se budou 
konat v příštím 
roce v Brně, Praze 
nebo Bratislavě.  

Ve dnech 8.-14. října proběhne celostát-
ní 4. ročník „Týden sociálních služeb ČR“. 
Domov pro seniory Krnov, pečovatelská 
služba se k němu ráda připojuje a ve středu 
10. října od 9.00 do 15.00 hodin srdečně 
zve zájemce na Den otevřených dveří ve 
střediscích pečovatelské služby na ulicích 
Moravská 2, Hlubčická 26 a Rooseveltova 
49. Zde bude možné si prohlédnout zázemí 
pečovatelské služby, tj. kanceláře, prádelny, 
prostory k žehlení a mandlování prádla, vý-
dejny obědů. Zaměstnanci budou připraveni 
poskytnout veškeré informace a poradenství 
týkající se pečovatelské služby.

V minulých letech projevili návštěvní-

ci dne otevřených dveří zájem o prohlídku 
některého z bytů v domech s pečovatelskou 
službou. Vzhledem k tomu, že všechny byty 
byly obsazeny a jejich obyvatelé mají právo 
na soukromí, nebylo možné toto realizovat. 
Letos však zaměstnanci pečovatelské služby 
ve spolupráci s Městským úřadem Krnov, 
odborem správy majetku města, připravili 
prohlídku jednoho z neobsazených bytů. 
Zájemci se mohou přihlásit u vedoucí pe-
čovatelské služby na ulici Moravská 2, která 
je provede. Těšíme se na Vaši návštěvu. Če-
chová Renáta, pečovatelka, Pečovatelská 
služba Krnov

V závěru příštího týdne se otevřou 
volební místnosti a občané si zvolí kraj-
ské zastupitele. Mohou tak učinit v pátek 
12. října od 14.00 do 22.00 hodin nebo v sobotu 
13. října od 8.00 do 14.00 hodin. 

Oproti minulým letům došlo ke změně 
místa konání voleb u třech okrsků. Volební 
místnost okrsku č. 3, do něhož spadají uli-
ce Dělnická, Hlavní náměstí, Hobzíkova, 
K Můstku, Na Bělidle, Na Hradbách, nám. 
Minoritů, Soukenická, Štursova a Sv. Ducha, 
byla z Koncertní síně sv. Ducha přestěhová-
na do základní školy na Dvořákově okruhu. 
Občané mající trvalé bydliště na ulicích 
nám. Hrdinů, Petrovická, Říční okruh, Sta-
rá Petrovická, Šmeralova, Vodní a Zámecké 
náměstí, což je okrsek č. 14, již nepůjdou 
volit do hotelu Praha, ale na gymnázium na 
Smetanově okruhu. Poslední změna se týká 
okrsku č. 17, jehož volební místnost dříve 
bývala v budově  MIKS na Zacpalově ulici. 
Volební urna je pro občany z ulic Alšova, 
Bezručova 1-11, 2-10, B. Němcové 1-11, 
2-14, Čsl. armády 3-13, 4-14, E. F. Buriana, 
Mánesova, Revoluční 23-73, 12-86, Vrch-
lického a Zacpalova připravena v budově 
Střední odborné školy dopravy a cestovního 
ruchu Krnov na Nádražní ulici. Aby občané 
mohli hlasovat, musí prokázat svou totož-
nost a státní občanství ČR platným občan-
ským průkazem nebo cestovním pasem ČR.  
Novinkou letošních voleb do zastupitelstev 
krajů je možnost hlasovat na voličský průkaz. 
Ten vydá Městský úřad Krnov voliči na jeho 

žádost, kterou může podat v listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, 
žádostí v elektronické podobě podepsanou 
uznávaným elektronickým podpisem voliče 
či zaslané prostřednictvím datové schránky, 
nebo osobně. Písemná (elektronicky poda-
ná) žádost musí být příslušnému obecnímu 
úřadu doručena nejpozději sedm dnů přede 
dnem voleb, tj. do 5. října 2012. Osobní po-
dání je možné učinit do okamžiku uzavření 
stálého seznamu voličů, tj. do 10. října 2012. 
Voličský průkaz opravňuje voliče volit v ja-
kémkoliv volebním okrsku spadajícím do 
Moravskoslezského kraje.

V Moravskoslezském kraji sestavilo 
kandidátku do krajských voleb jednadvacet 
stran a hnutí. V deseti jsou kandidáti z Kr-
nova - ČSSD: Josef Palas, Alena Krušinová, 
Michal Brunclík;   Dělnická strana sociální 
spravedlnosti – Stop nepřizpůsobivým!: Pa-
vel Sluka, Marie Špičáková, Edvard Růžička, 
Milan Kurečka; Hnutí na podporu dobro-
volných hasičů a dalších dobrovolníků: Zde-
něk Welna, Vojtěch Dadák; KSČM: Břetislav 
Suchomel, Petr Onderka; KDU-ČSL: Bed-
řich Marek, Karel Siuda; Národní socialisté 
- levice 21. století: Tomáš Velan; Strana zele-
ných: Petra Veličková, Zbyněk Šmída, Mar-
tin Maniš; ODS: Libor Nowak, Jiří Veverka, 
Martina Nováková; Suverenita - Blok Jany 
Bobošíkové: Zuzana Ivanová, Stanislav Ho-
ráček; TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí: 
Jaroslav Jouza.

Bazén Městských lázních bude v neděli 
14. října od 10 do 13 hodin patřit plavecké 
štafetě „Plaveme prsa“ a tedy všem, kteří se 
chtějí dozvědět více o prevenci zhoubného 
nádoru prsu a také podpořit ženy, jež s rako-
vinou prsu bojují nebo již nad touto nemocí 
vyhrály. Vstup na bazén je zdarma.

„Nejedná se o závod na čas, spíše o účast 
veřejnosti a počet měst, kde štafety současně 
v jeden den probíhají. A protože nejde o vý-
kon, účastníci mohou uplavat libovolný počet 
metrů a pokud budou mít čas a náladu, tak 
si také zaplavat v části bazénu, která nebude 
vyčleněna pro štafetu. Kromě toho budou mít 
možnost získat informace o prevenci nádo-
rového onemocnění prsu, jako vždy budeme 
mít na místě model prsou, na němž ukážeme, 
jak na samovyšetření, a zájemcům poskyt-
neme informace o činnosti našeho sdružení. 
Smyslem této akce je upozornit na dobrou 
prognózu v případě včasné léčby, na možnosti 
kvalitního života vyléčených žen a na význam 
podpory v průběhu léčby i po ní,“ uvedla Jar-
mila Novotná, předsedkyně sdružení Onko 
Niké, které akci v Krnově pořádá. 

Celorepublikovou akci Plaveme prsa or-

ganizuje již druhým rokem Aliance žen s ra-
kovinou prsu a ve stejný den jako v Krnově 
se uskuteční v mnoha jiných městech. Touto 
akcí se Česká republika připojuje ke kampa-
ni evropské koalice Europa Donna, jejíž vý-
zva zní „Dělej správná rozhodnutí“.    

Zhoubný nádor prsu je nejčastějším 
zhoubným nádorovým onemocněním žen 
v České republice a jeho výskyt neustále 
stoupá. Přesto se snižuje počet zemřelých. 
Velkou zásluhu na této skutečnosti má nejen 
zavedení pravidelného vyšetřování žen a lep-
ší léčebné možnosti, ale také šíření informací 
o nutnosti prevence mezi ženami všech vě-
kových kategorií, o což se na  Krnovsku stará 
občanské sdružení Onko Niké, které sdru-
žuje pacientky po prodělaném zhoubném 
onemocnění prsu. Sdružením vedle osvěty 
svou činností přispívá ke zlepšení fyzického 
i psychického stavu těchto žen a pomáhá jim 
překonat těžkou dobu pro prodělané opera-
ci a následném léčení. Onko Niké má sídlo 
v administrativní části OD Prior na Zámec-
kém náměstí 4, kontaktní den je středa od 
9.30 do 11.30 hodin. Více informací o sdru-
žení najdete také na www.onko-nike.cz.  (dc)

Mezinárodní workshop se zaměřil na sociální služby

Krnov míří na největší veletrh
cestovního ruchu v Polsku 

Chystá se Den otevřených 
dveří pečovatelské služby

Krajské volby již příští týden

Štafetu „Plaveme prsa“ 
můžete plavat i kraulem 

Zástupci partnerských měst Krnova z Polska, Litvy a Francie navštívili během workshopu také 
Charitu Krnov, kde se seznámili s jejími službami, mimo jiných také s charitním šatníkem. 

Loučení s létem v Armádě spásy
Ve Sboru a komunit-

ním centru Armády spásy 
v Krnově proběhl ve čtvrtek 
27. září třetí ročník akce 
Loučení s létem. Její pro-
gram vznikl ve spolupráci 
s místní organizací Svazu 

tělesně postižených v ČR a zúčastnili se ho 
nejen senioři a tělesně postižení, ale také zá-
jemci z řad veřejnosti, kteří nakonec tvořili 
celou polovinu zúčastněných.

Odpoledne začalo malým sportovním 
soutěžením na zahradě, které vyvrcholilo 
vyhodnocením a odměněním nejlepších. 
Po krátké přestávce na občerstvení si mohli 
všichni přítomní zazpívat spolu se skupinou 
Fidliboys. Program zakončilo společné pose-
zení u ohně spojené s opékáním špekáčků.

Účastníci akce odcházeli příjemně nala-
děni a věříme, že také s příjemnými zážitky. 
Petra Vejmolová, Sbor a komunitní cent-
rum Armády spásy v Krnově

Listárna
Strašidelná zahrada prověřila odvahu 

Zahrada u SVČ Méďa Krnov se 27. září 
proměnila na místo setkání strašidelné de-
legace. Návštěvníci si ve strašidelné zahradě 
nemohli být jisti, na koho při svém putování 
narazí. Pobíhající duchové a upíři, vydávající 
děsivé zvuky, byli opravdu strašidelní. 

Malí nebojsové pomohli princeznu vy-
svobodit ze spárů tříhlavého draka, ukázali 
svou mrštnost v hnízdě hlídaném netopýry. 
Draculovu chuť na krčky dětí zaháněli vy-
pitím upířího moku, přesvědčili se, že v za-
kletém hradu straší. Na šibeničním vrchu 

si vyzkoušeli katovo řemeslo. Aby se děti 
zachránily před napadením vlkodlaka, hle-
daly stříbro a oheň, díky nimž na ně vlko-
dlak nemohl. Mrtvá nevěsta si děti vyzdobila 
podle svého vkusu, krví. O svou strašidelnou 
pověst nepřišli ani Prskavec a Ohnivec, hej-
kalové, Močálová bludička, bezhlavý rytíř 
či zombie. Strašidelným večerem provázelo 
vystoupení taneční skupiny Flash a boha-
tá tombola. Mgr. Tereza Šimčíková, SVČ 
Méďa Krnov

Krnov se v září prezentoval na Veletrhu podnikání a řemesel Inter-Region 
v Prudniku.
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Obchod, součást textilní továrny, byto-
vý dům. Tím vším byl za více než stočtyři-
cetiletou dobu své existence dům č. 26 na 
Soukenické ulici. Jeho nejnovější etapa se 
začala psát v pátek 28. září, kdy v něm byl 
slavnostně otevřen spolkový dům „U syna-
gogy“. Bude sloužit ke kulturním, vzděláva-
cím a spolkovým účelům a tvořit jednotný 
funkční celek se sousední synagogou, která 
je rekonstruována v rámci projektu Revitali-
zace židovských památek v České republice.

„Vnější plášť domu má ještě daleko k do-
konalosti, to ale nebrání tomu, aby uvnitř za-
čal již naplno pulsovat spolkový život. Úspěš-
ně jsme totiž dokončili rekonstrukci části 
přízemí, kde vznikla kancelář a spolkový sál, 
v němž budou probíhat přednášky, besedy, 
výstavy a shromáždění. Zároveň se spolkovou 
činností budeme dále pokračovat v rekon-
strukci zbývajících prostor, v nichž vzniká re-
cepce potřebná pro provoz synagogy nebo ku-
chyně. Hotovo chceme mít na podzim příštího 
roku, kdy bude ukončena revitalizace synago-
gy,“ řekl Jan Stejskal z občanského sdružení 
Jesenický horský spolek, které je majitelem 
nemovitosti a společně s občanským sdruže-
ním Krnovská synagoga ji za pomoci mnoha 
donátorů postupně opravuje. 

K největším dárcům, bez nichž by pro-
jekt spolkového domu zůstal jen na papíře, 
patří Nadace OKD nebo Nadace ČEZ, ale 

také poměrně neznámá Purkyňova nadace. 
Proč právě ta se rozhodla projekt spolkové-
ho domu „U synagogy“ podpořit, vysvětlil 
předseda její správní rady Dalibor Černý: 
„Smyslem naší nadace je obnova občanské 
společnosti, jejíž základ tkví ve spolkové čin-
nosti, která vytváří stabilní občanské prostře-
dí. Na rozdíl od politiky je totiž spolkový život 
založen na vizích a pevných morálních hod-
notách. Naše podpora je zaměřena na chod 
spolků jako takových, poskytujeme finance 
na telefony, poštovné, průzkumy a další běžné 
záležitosti, ne takzvaně na „cihlu“ jako větši-
na velkých nadací. Chceme, aby spolky mohly 
fungovat a žít.“ 

V případě spolkového domu „U synago-
gy“ se Purkyňově nadaci její záměr plní již 
dnes. Kromě Jesenického horského spolku 
v něm rozvíjí svou činnost občanské sdru-
žení Krnovská synagoga, jehož mnohaleté 
aktivity sehrály velkou roli při začlenění 
synagogy v Krnově do projektu Revitalizace 
židovských památek v České republice. Díky 
němu v našem městě vzniká jedno z deseti 
regionálních center židovské kultury za té-
měř 30 milionů korun. „Při hledání vhod-
ných míst potřebovala Federace židovských 
obcí v lokalitách silné partnery. A protože 
v Krnově jsme měli partnera, který se dlouho-
době věnoval propagaci synagogy, a tedy jis-
totu, že až bude opravena, bude mít využití, 
padla volba právě na Krnov,“ uvedl za vlast-
níka synagogy, Federaci židovských obcí, Jan 
Kindermann. Zařazení krnovské synagogy 
do projektu bylo dalším impulsem pro vznik 
spolkového domu. „Už dříve jsme se podíleli 
na zrodu spolkového domu Mariany Berlové 
v Bruntále a pojali myšlenku něco podobného 
založit i v Krnově, ale revitalizace synagogy 
vše uspíšila. Bylo totiž jasné, že v rekonstruo-

vané synagoze nebude prostor pro spolkovou 
činnost v zimní modlitebně, jak tomu bylo 
v minulosti, ani pro informační centrum nebo 
přednáškovou místnost, které jsou potřebnou 
součástí centra židovské kultury,“ doplnil Jan 
Stejskal. 

V přednáškové místnosti spolkového 
domu je v současné době instalována dlou-
hodobá výstava souboru dřevěných plastik 
ostravského řezbáře a dlouholetého hudeb-
níka Janáčkovy filharmonie Ostrava Aloi-

se Kunze. Přístupná je v době konání akcí. 
K těm nejbližším patří beseda s lékařem An-
tonínem Bělařem, který se narodil za války 
v židovské rodině, byl ukrývaným dítětem, 
aby přežil válku, a jako lékař působil v řadě 
zemí světa. Setkání se uskuteční v neděli 
7. října v 16 hodin. Další příležitost spatřit 
výstavu budou mít zájemci, kteří budou při-
cházet na  přednášky o historii Krnova, které 
zde budou probíhat vždy třetí pátek v měsíci 
v 18 hodin. (dc)

Informace o akcích 
lze získávat mailem
Lidé, kteří mají zájem do své e-mailové pošty 
dostávat pravidelné informace o akcích v Kr-
nově, mohou svůj požadavek napsat na e-mai-
lovou adresu Turistického informačního centra 
Krnov infocentrum.krnov@seznam.cz. 
Ze zpráv
městské policie 
www.mpkrnov.cz
tma zloděje neochránila
Ani ve tmě neušli pozornosti všímavého spo-
luobčana dva muži, kteří v úterý 25. září před 
jedenáctou hodinou večer přepravovali po Re-
voluční ulici na dvoukolácích barely a agregát. 
Jejich pohyb nahlásil na městskou policii s tím, 
že z Revoluční ulice odbočili na Vrchlické-
ho a míří k bytovým domům na ulici Alšova. 
Hlídka městské policie našla u jednoho z domů 
odstavené vozíky, z nichž jeden byl naložen ba-
rely s neznámou tekutinou, a vstupními dveřmi 
zahlédla, jak dva muži cosi dojednávají s oby-
vatelem přízemního bytu, kterému nakonec 
agregát a jeden barel předali. Strážníci vyčkali 
v úkrytu, až transakce skončí, a když se muži 
chopili svých dvoukoláků, zadrželi je. Vzápě-
tí jeden z lapených využil znalosti prostředí 
a tmy a pokusil se o útěk, který byl úspěšný, 
druhého strážníci předali přivolané Policii ČR, 
jež případ dále šetří. 
Otrava metylalkoholem 
se naštěstí nekonala 
Na ženu, která na Opavské ulici v blízkosti 
zverimexu spadla z kola a nebyla schopná se 
zvednout ze země, byli upozorněni strážníci ve 
čtvrtek 27. září o půl jedenácté večer. Přivolali 
rychlou záchrannou službu a mezi tím u ženy 
provedli dechovou zkoušku na množství alko-
holu. Ta ukázala více než tři promile. Protože 
lékař pojal podezření, že by žena mohla kon-
zumovat pančovaný alkohol, strážníci od ní 
získali informaci, kde alkohol popíjela, a po 
té byla převezena do nemocnice. Její kolo bylo 
uloženo strážníky na služebně městské policie, 
kam si pro něj žena ještě ten den odpoledne 
přišla. Podezření na otravu metylalkoholem se 
tedy naštěstí nepotvrdilo.  
Pod vlivem alkoholu 
netrefila domů
O pořádný rozruch mezi obyvateli domu N/55 
na Sídlišti pod Cvilínem se v neděli 30. září po 
jedné hodině v noci postarala šestatřicetiletá 
opilá žena z Karlovy Studánky, která neustále 
zvonila na zvonky a dobývala se dovnitř.  Při-
volaným strážníkům tvrdila, že v domě má 
pronajatý byt, ale svou totožnost nebyla schop-
ná doložit. Hlídka ji tedy převezla na obvodní 
oddělení policie ČR, kde bylo zjištěno, že sku-
tečně má na SPC pronajatý byt, ale v bloku A, 
kam netrefila pravděpodobně proto, že byla 
tma a navíc byla opilá.
Kam za kulturou
Kino Mír 70
www.kinomir.wz.cz
CESTA DO LESA – komedie ČR. Pá 5.10. 
(17.45), So 6.10.-Po 8.10. (20.00), Út 9.10.-St 
10.10. (17.45).   
KLETBA Z TEMNOT – horor. Pá 5.10. (20.00), 
So 6.10.-Ne 7.10. (17.45).  
MADAGASKAR 3 – animovaný. So 6.10. (3D, 
16.00), Ne 7.10. (2D, 16.00).  
VRÁSKY Z LÁSKY – komedie. Bio Senior 
klub. Po 8.10. (15.00). 
ZEMĚ BEZ ZÁKONA – kriminální drama. Po 
8.10. (17.45), Út 9.10.-St 10.10. (20.00). 
KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA 1 – pásmo pohá-
dek pro MŠ a veřejnost. St 10.10. (9.30). 
SOUSEDSKÁ HLÍDKA – sci-fi komedie. Čt 
11.10.-Pá 12.10. (17.45), So 13.10.-Ne 14.10. 
(20.00).  
96 HODIN: ODPLATA – kriminální drama. Čt 
11.10.- Pá 12.10. (20.00), So 13.10.-Ne 14.10. 
(17.45).  
HOTEL TRANSYLVÁNIE 3D, 2D – animova-
ný. Pá 12.10.- Po 15.10. (16.00). 
HASTA LA VISTA! – komedie. Po 15.10. 
(17.45), Út 16.10. (20.00, Filmový klub), St 
17.10. (17.45). 
LOOPER – sci-fi. Po 15.10. (20.00), Út 16.10. 
(17.45), St 17.10. (20.00). 
LORAX – animovaný. Kino Bijásek. St 
17.10.-Čt 18.10. (14.00).         
ASTERIX A OBELIX ve službách Jejího Veli-
čenstva 3D, 2D – komedie. Čt 18.10.-Pá 19.10. 
(17.30). 
PARANORMAL ACTIVITY 4 – horor. Čt 
18.10.-Ne 21.10. (20.00).
Koncertní síň sv. Ducha
SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 
– vystoupí  Petr Prause (violoncello), Igor 
Františák (klarinet), Matej Arendárik (klavír), 
Jan Talich (housle). St 17.10. (19.00). 
HLEDÁNÍ DOMOVA – koncert u příležitosti 
94. výročí vzniku samostatného českosloven-
ského státu. Vystoupí Alfred Strejček (před-
nes), Halina Františáková (housle) a Eva Mě-
chová (klavír). Út 23.10. (18.00). 
SLAVNÉ FRANCOUZSKÉ ŠANSONY – 
Chantal Poullain (zpěv), Štěpán Markovič Trio. 
Pá 16.11. (19.00).   
Městské divadlo 
SCREAMERS – Kdopak by se vlka bál. Show 
oblíbené pražské travesti skupiny. Út 9.10. 
(19.00). 
NA KOUZELNÉM PALOUČKU – loutková 
revue, kde se děti setkají s tančící slunečnicí, 
žabáky Kvikem a Kvakem, šoumenem myšá-
kem Kikoi aj. Hosty představení jsou Jů a Hele. 
Hrají členové loutkoherecké skupiny Praha 
spolupracující s Českou televizí. Ne 14.10. 
(15.30).
ZMÝLENÁ PLATÍ – komedie Zory Kostko-
vané-Procházkové, v níž hrají Milena Stein-
masslová, Ivan Vyskočil, Dana Homolová 
a Otto Kallus. Čt 25.10. (19.00). 

Hledání domova. To je název literár-
ně-hudebního pořadu, který u příležitosti 
94. výročí  vzniku samostatného česko-
slovenského státu uvede v úterý 23. října 
v 18 hodin v Koncertní síni sv. Ducha Al-
fred Strejček společně s houslistkou Ha-
linou Františákovou a klavíristkou Evou 
Měchovou. V programu zazní úryvky z díla 
T .G. Masaryka, Karla Čapka, Jana Nerudy 
a Petra Bezruče spolu s hudbou Leoše Janáč-
ka a Bedřicha Smetany. Vstup do koncertní 
síně je volný. 

Alfred Strejček patří mezi špičkové inter-
prety poezie a prózy a je několikanásobným 
laureátem soutěží profesionálních umělců. 

Kromě češtiny přednáší stejně dobře i v an-
gličtině, španělštině nebo latině, což je také 
předpokladem Strejčkova mezinárodního 
věhlasu. Mistr recitace spolupracuje s naši-
mi nejvýznamnějšími hudebními tělesy i só-
listy, je držitelem ceny UNESCO za hudební 
pořad Vivat Comenius, na němž spolupra-
coval s kytaristou Štěpánem Rakem. 

Večer hudby a poezie u příležitosti Dne 
vzniku samostatného československého stá-
tu je již třetím rokem náhradou za klasické 
kladení věnců, které bylo v Krnově dopro-
vázeno absolutním nezájmem veřejnosti. 
Komponované večery jsou naopak mezi ob-
čany Krnova velmi oblíbené.

Tento týden v Městské knihovně Krnov 
proběhl 16. ročník celostátní akce Týden 
knihoven. Jeho motto znělo „Čti a žij zdravě“ 
a nabídl čtenářům výstavky knih o zdraví, 
Provázkiádu, literární kavárnu pro seniory, 
jejímž tématem byla „Kniha, se kterou jsem 
vyrostl/a“, nebo besedy pro prvňáčky s ná-
zvem „Šotek radí malým čtenářům“. 

„Všichni čtenáři pak mohli vrátit vypůj-
čené knihy, u nichž překročili výpůjční dobu, 
bez sankcí. Tato čtenářská amnestie trvá do 
soboty 6. října,“ uvedl ředitel knihovny Petr 
Cestr.    

Součástí Týdne knihoven se stala také vý-
stava fotografií „Krnov v proměnách času II“ 
na chodbě Městské knihovny na Soukenic-

ké ulici. Jde o pokračování úspěšné výstavy 
z roku 2009 a jsou na ní opět vystaveny staré 
archivní fotografie krnovských míst a staveb 
společně s jejich současnou podobou, kterou 
pořídil autor Stanislav Bačovský ze stejného 
místa, kde se před desítkami let postavil 
jeho dávný kolega. „Větší část výstavy tvoří 
nové dvojice fotografií. Zbývající fotografie 
už vystaveny byly a jsou určené především 
pro osvěžení paměti a pro ty, kteří na výstavě 
před třemi lety nebyli. Práce na nových foto-
grafií byla těžší než na první sérii fotografií. 
A to zejména proto, že se stále hůře hledají 
další fotografie z Krnova z minulých let,“ 
řekl Stanislav Bačovský. Výstava je k vidění 
až do listopadu.   

V dílně uměleckých řemesel Střední 
školy průmyslové Krnov na Soukenické ulici 
č. 27 budou o říjnových sobotách probíhat 
kurzy textilních technik. Pod vedením třech 
zkušených lektorek se začátečníci naučí zá-
kladní vazby paličkování, pokročilejší budou 
paličkovat ucelené motivy. Účastníci si také 
zkusí předení ovčí vlny na kolovratu. 

První kurz paličkování, v jehož úvodu 
proběhne seznámení s historií soukenictví 
na Krnovsku, se koná v sobotu 6. října od 
9 do 13 hodin. Paličkování a předení bude 
náplní kurzu 13. října od 9 do 12 hodin. 

Poslední kurz v sobotu 20. října od 9 do 
12 hodin se soustředí už zase jen na paličko-
vání. Cena každého kurzu je 163 koruny, pro 
účastníky jsou připraveny pomůcky pro pa-
ličkování a kolovrat, materiál, odborné knihy 
a časopisy. Kurzy se konají v rámci projektu 
Oživení textilních technik na Krnovsku, kte-
rý finančně podpořilo město Krnov. 

Přihlášky, které je nutné odevzdat pře-
dem, přijímají lektorky Radka Varyšová 
a Jana Lišková na tel. 554 637 181 a Ing. Mar-
tina Kvapilová na tel. 554 637 160, e-mail: 
martina.kvapilova@sspkrnov.cz.

Společnost Krnovské opravny a strojír-
ny, s. r. o., si v letošním roce připomíná svůj 
vznik - 140 let od založení dílen pro údržbu 
železničních vozů. Oslavy vyvrcholí v sobo-
tu 6. října Dnem otevřených dveří s bohatým 
programem, jehož součástí bude prohlídka 
provozů, vystoupení Krnovanky, Heidi Jan-
ků a taneční skupiny Flash, ukázky výcviku 
psů, sebeobrany i činnosti hasičů, pro děti 
bude připravena trampolína, skákací hrad, 
skluzavka, pro všechny pak bohaté občer-
stvení. 

Historie společnosti KOS, s .r. o., začala 
s rozvojem železniční dopravy a vznikem 
železniční tratě Olomouc-Krnov-Opava, což 
předpokládalo vybudování technického zá-

zemí pro údržbu kolejových vozidel. Výhod-
ná geografická poloha města Krnova jako 
budoucí uzlové železniční stanice znamena-
la vznik „Zařízení strojní služby pro údržbu 
železničních vozů“, které zahájilo svou čin-
nost 1. října 1872 současně se zahájením 
provozu Moravskoslezské centrální dráhy. 
Za dlouhou dobu své činnosti při opravách 
parních lokomotiv, osobních a nákladních 
vozů včetně výroby náhradních dílů prošly 
dílny různými fázemi vývoje po stránce or-
ganizace a řízení. Na základě společenských 
změn po roce 1989 a rozhodnutí o privati-
zaci Železničních opraven a strojíren v roce 
1992 vznikly 1. 9. 1992 Krnovské opravny 
a strojírny, s. r. o.

Ve městě máme další spolkový dům - U synagogy

Alfréd Strejček připomene 
výročí vzniku Československa

Čtenářská amnestie u příležitosti
týdne knihoven končí už zítra  

Oblíbené kurzy paličkování 
a předení na průmyslovce

Krnovské opravny a strojírny
slaví kulatiny s Heidi Janků

První výstava, která dostala prostor v přednáškovém sále nově otevřeného spolkového domu 
„U synagogy“, má název Paměť a jejím autorem je řezbář Alois Kunz. Několikaletá práce na 
souboru plastik inspirovaných tragickými osudy jeho předků, kteří se stali obětí holocaustu, byla 
završena v roce 2012 a Krnov je prvním místem, kde je cyklus v celé šíři představen veřejnosti. 

Lampionový průvod 
Uspávání motýlků. To je název lampionové-
ho průvodu, který pořádá v pátek 12. října 
Středisko volného času Méďa. Start je u SVČ 
Méďa od 18.00 do 19.30 hodin, trasa bude 
značena a povede směrem na Cvilín, kde bu-
dou děti na stanovištích plnit úkoly inspiro-
vané pohádkou O makové panence a motýlu 
Emanuelovi. V cíli na zahradě SVČ Méďa 
bude na účastníky čekat promítání pohádek 
a opékání brambor. Vstupné 40 korun děti, 
20 korun dospělí, v ceně teplý čaj pro děti, 
svařák pro rodiče a pravý makový koláček 
od makové panenky. Za deště se akce pře-
souvá na pátek 19. října.   
Svatováclavský hudební 
festival zavítá do Krnova
Krnov je jedním z osmnácti měst a obcí 
Moravskoslezského kraje, v němž se usku-
teční koncert 9. ročníku Svatováclavského 
hudebního festivalu. Stane se tak ve středu 
17. října, kdy v Koncertní síni sv. Ducha za-
zní skladby Johannese Brahmse a Oliviera 
Messiaena pro klarinet, violoncello, housle 
a klavír v podání špičkových umělců. Budou 
to Petr Prause (violoncello), Igor Františák 
(klarinet), Matej Arendárik (klavír) a Jan Ta-
lich (housle). Koncert začíná v 19.00 hodin. 
Koncert Slade je
hudební událostí podzimu 
V Kofola Music Klubu vystoupí v sobotu 
27. října legendární britská rocková forma-
ce Slade. Jejími předskokany budou kapely 
The Pant z Břidličné a nejlepší česká dívčí 
rocková kapela K2. Předprodej vstupenek za 
850 korun v Krnově zajišťuje Turistické in-
formační centrum na Hlavním náměstí. Kdo 
by se už nemohl koncertu dočkat, může ve 
čtvrtek 25. října navštívit Městskou knihov-
nu, kde od  18 hodin proběhne hudební 
podvečer zaměřený na legendy světového 
rocku a metalu. 
Muzeum dává šanci 
neprofesionálním umělcům
MIKS Krnov vyhlašuje Salón neprofesionál-
ních umělců, kteří žijí na území mikrore-
gionu Krnovsko a Prudnik a chtějí svá díla 
prezentovat veřejně. Výstava proběhne od 
17. 11. do 9. 12. 2012 v Městském muzeu 
Krnov - Flemmichově vile. Bližší informace 
a přihlášky na tel. 775 593 353, e-mail: van-
kova@mikskrnov.cz nebo adrese MIKS Kr-

nov, náměstí Míru 1/14. Uzávěrka přihlášek 
je 2. listopadu. 
Flemmichovou vilou
bude znít jazz a Nohavica
Písně Jaromíra Nohavici, jazzové melodie 
a skladby dalších žánrů zazní v sobotu 6. říj-
na ve Flemmichově vile, kde se od 17 hodin 
uskuteční koncert polské skupiny Kacpra 
Kubiaka (kytara, klarinet, zpěv) a klavíristy 
Milana Vilče se zpěvačkou Markétou Ko-
marovou. Vstupné je symbolické ve výši 
20 korun. 
Zmýlená platí: komedie,
která polechtá bránici 
Do malého domku na samotě u lesa, kde žije 
čerstvě rozvedená výtvarnice Lena, vtrhnou 
tři lidé a nikdo z nich nemá chuť hned pro-
zradit majitelce, proč tu jsou a jak se věci 
mají. Všem jim zamotají hlavu různá nedo-
rozumění a lži. To je stručný obsah komedie 
Zory Kostkované-Procházkové Zmýlená 
platí, v níž se v Městském divadle ve čtvr-
tek 25. října představí Milena Steinmasslo-
vá, Ivan Vyskočil, Dana Homolová a Otto 
Kallus. Úspěšné divácké představení začíná 
v 19 hodin. 
Country bál 
Večer v rytmu country chystají na sobotu 
20. října Středisko volného času Méďa Kr-
nov, Místní Agenda 21 Krnov a MIKS Kr-
nov. Country bál se koná v sále SVČ Méďa 
od 20 hodin, k tanci i poslechu zahraje kr-
novská skupina Wagon, občerstvení, výuka 
tanců, bohatá tombola, hry a zábava zajiště-
ny. Vstupné 90 korun, možnost přespání ve 
vlastním spacáku. 
Podzimní halloweenské
prázdniny v SVČ Méďa 
Středisko volného času Méďa přichází s no-
vinkou. Na dobu podzimních prázdnin, 
které proběhnou ve čtvrtek 25. a v pátek 
26. října, nabízí dětem variabilní program, 
z něhož si mohou vybrat jak komplexní 
dvoudenní pobyt v SVČ Méďa s nocová-
ním, tak jednotlivé dny nebo jen tematické 
bloky. Podzimní halloweenské prázdniny 
zahrnují podzimní dílnu, sportování, kera-
mické tvoření, výlet do přírody a spoustu 
dalšího. Přihlášky a podrobnější informace 
najdete na www.svcmeda.cz, více informací 
telefonicky poskytne Mgr. Tereza Šimčíková, 
tel. 774 055 203, 554 614 690.

Krátce

Pestrá nabídka Krnovských hudebních slavností, z níž si ve dnech 18. až 23. září mohl vybrat 
skutečně každý, přilákala více než deset tisíc návštěvníků, kteří vytvořili neopakovatelnou at-
mosféru. Dvakrát dokonce hudební fanoušci zcela zaplnili náměstí, to když vystupovaly kapely 
Mandrage a No Name (na snímku). Foto: Erik Vodička 

Poděkování
Občanské sdružení Jesenický horský spo-
lek děkuje Nadaci OKD, Nadaci ČEZ, 
Purkyňově nadaci, ČSOB, realizačním 
firmám Petra Slováka, Jiřího Mikšíka a Lu-
káše Havelky, firmě Stavebniny Přecechtěl 
a dalším za podporu projektu vybudování 
spolkového domu „U synagogy“. 
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Městské muzeum 
Flemmichova vila, Hlubčická 20
Otevřeno Út-Ne (8.00-18.00)
HUDEBNÍ ODPOLEDNE – vystoupí polská 
skupina Kacpra Kubiaka (kytara, klarinet, 
zpěv) a duo Vilč-Komarová (klavír, zpěv). 
Vstupné 20 Kč. So 6.10. (17.00). 
VÝROBA KOŽENÝCH NÁRAMKŮ – kurz 
arteterapie, kurzovné 30 Kč. Počet míst je ome-
zen, přihlášky do 8. 10. u Ing. Vaňkové, tel.: 
775 593 353, vankova@mikskrnov.cz. St 10.10. 
(17.00). 
MARIAN MOLENDA, MARTINA ROŽAN-
SKÁ – vernisáž výstavy Pá 12.10. (17.00). 
VÝROBA SVÍČEK – kurz arteterapie, kurzov-
né 30 Kč. Počet míst je omezen, přihlášky do 
15. 10. u Ing. Vaňkové, tel.: 775 593 353, vanko-
va@mikskrnov.cz.  St 17.10. (17.00). 
KURZ ENKAUSTIKY - kurzovné 30 Kč. Počet 
míst je omezen, přihlášky do 22. 10. u Ing. Vaň-
kové, tel.: 775 593 353, vankova@mikskrnov.cz. 
St 24.10. (17.00). 
VÝROČÍ MĚSTA KRNOV V ROCE 2012 – te-
matická výstava k významným výročím.
MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ – dlouhodobá ex-
pozice portrétní a žánrové malby v oblasti zá-
padního Slezska. 
Městská knihovna 
KRNOV V PROMĚNÁCH ČASU II – výstava 
fotografií Stanislava Bačovského. 
SVČ Méďa
www.svcmeda.cz
LAMPIONOVÝ PRŮVOD – na zahradě SVČ 
Méďa. Pá 12.10. (18.00). V případě nepříznivé-
ho počasí se akce přesouvá na Pá 19.10. 
KURZ ŘECKÝCH TANCŮ - So 13.10. (začá-
tečníci 16.00, pokročilí 17.30).  
PODZIMNÍ DOMEČEK – výukový program 
pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. St 17.10. a Pá 19.10.
HALLOWEENSKÉ NOCOVÁNÍ – Čt 25.10.-
Pá 26.10. 
Kofola Music Club
www.kofolamusiclub.cz
KOMICI s. r. o. – Miloš Knor, Pepa Polášek 
a Lukáš Pavlásek. Pá 5.10. (20.00).
ŠKWOR – Pá 19.10. (20.00). 
UDG – a hosté Enter, Nebe. So 20.10. (20.00). 
SLADE – Glam Rock/Rock‘N‘Roll. So 27.10. 
Dům česko-německého porozumění
Úřední hodiny Slezsko-německého svazu Kr-
nov St (15.00 – 17.00). 
Německá knihovna a čítárna St (15.00 – 17.00). 
Informace o dění v Krnově a okolí na:
www.krnov.cz, www.krnov-mpz.cz, www.info-
krnov.cz, www.muzeumkrnov.cz, www.knihkr-
nov.cz, http://muzeum.krnov.cz, www.mikro-
region-krnov.cz, www.mikskrnov.estranky.cz, 
www.osoblazsko.com, http://bruntalsky.denik.
cz/, http://krnov.cyklistikakrnov.com, www.
infozmesta.cz, www.rokm.hyperlink.cz, www.
kctkrnov.cz, www.glubczyce-krnov.eu, www.
flemmichovavila.estranky.cz
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 5.10.: 11.00-15.00, 17.00-21.00, So 6.10.: 
9.00-21.00, Ne 7.10.: 8.00-17.00, Po 8.10.: 6.30-
8.00, 9.00-16.00, 20.00-21.00, Út 9.10.: 12.00-
16.00, 19.00-21.00, St 11.10.: 11.00-16.30, 
19.00-21.00, Čt 12.10.: 9.00-16.00, 19.00-21.00, 
Pá 13.10.: 11.00-15.00, 17.00-21.00, So 14.10.: 
9.00-21.00, Ne 15.10.: 8.00-10.00, 13.00-17.00. 
Informace na tel.: 554 614 494.
Sauna 
Po: 10.00 – 16.00 (ženy), 16.00 – 20.00 (spo-
lečná), 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: 9.00 – 19.00 (společ-
ná), Ne: 9.00 – 16.30 (jen pro rodiny s dětmi 
a pro páry). 
Zimní stadion - bruslení
www.krnov.cz/sport, informace na tel.: 554 
611 397.
Basketbal
www.bkkrnov.cz
Hala TJ Lokomotivy Krnov, Bruntálská 59
Loko Krnov (ml. žačky) - SBŠ Ostrava, liga 
U14. So 6.10. (9.00).
Loko Krnov (kadetky) – BK Havířov, liga U17. 
So 6.10. (11.00). 
Loko Krnov (minižačky U11) – BK Frýdek-
Místek, OP SM. So 6.10. (13.00, 15.00).
Loko Krnov (ženy) – Sokol Pečky, 1. liga. So 
6.10. (17.30).
Loko Krnov (ženy) – Sparta Praha, 1. liga. Ne 
7.10. (10.00).
Loko Krnov (kadetky) – BK Frýdek-Místek, 
liga U17. Ne 7.10. (12.00).
Loko Krnov (ml. žačky) - SBŠ Ostrava „B“, liga 
U14. Ne 7.10. (14.00).
Sportovní areál K3
www.jastour.cz
Tenis, badminton, stolní tenis. Objednávky na 
tel.: 552 302 181-2.
Stáj Láryšov
www.stajlarysov.estranky.cz
Výuka jízdy na koni pro děti od 12 let a dospě-
lé, začátečníky i pokročilé. Tel.: 773 673 704, 
e-mail: janabk@centrum.cz. 
Klub českých turistů
www.kctkrnov.cz
So 6.10. Jeseník-Žulová (16 km) nebo Vápen-
ná (14 km). Odjezd 7.05 hod. Hlavní nádr. ČD 
Krnov.  
So 13.10. Posezení s promítáním fotografií 
a videí z aktivit KČT Krnov 2012 v hasičské 
zbrojnici v Zátoru. Zahájení v 11 hodin. Od-
jezd v 10.21 hod. Hl. nádr. ČD Krnov. 
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Již měsíc může CHR-
PA sociální firma Slezské 
diakonie, o. p. s., značit své 
výrobky ochrannou znám-
kou Práce postižených, 
která spadá pod ochrannou 

známku Česká kvalita. Nadační fond pro 
podporu zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením krnovské firmě licenci udělil 
v kategoriích „Vyrobeno“, která zahrnuje 
všechny její výrobky, a „Služby“ - pěstování 
a prodej rostlin, údržba zeleně a provozo-
vání veřejného WC. V Moravskoslezském 
kraji je Chrpa zatím jedinou firmou, která 
ochrannou známku Práce postižených vlast-
ní, v celé republice jich je pouze třiadvacet.

Každý, kdo si nyní od Chrpy zakoupí vý-
robek nebo služby, ví, že podpořil zdravotně 
postižené pracovníky a samozřejmě i firmu, 
která jim poskytuje potřebné zaměstnání. 
Podnikatelé mohou navíc dosáhnout daňo-
vé úspory ve formě náhradního plnění, což 
je jeden ze tří způsobů, jak mohou firmy 
dodržet zákonem určené zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením. Zaměstnavatelé 
s více než pětadvaceti zaměstnanci mají totiž 
povinnost zaměstnávat minimálně čtyři pro-
centa osob se zdravotním postižením nebo 
odvést do státního rozpočtu ročně dvou 
a půl násobek průměrné mzdy za každou 
zdravotně postiženou osobu, kterou firma 
dle povinnosti nezaměstnává. Další možnos-
tí, jak splnit zákonnou povinnost, je čerpat 
náhradní plnění odebráním výrobků nebo 
služeb od organizace, která zaměstnává více 

než 50 procent osob se zdravotním postiže-
ním, nebo od osoby se zdravotním postiže-
ním, která podniká jako osoba samostatně 
výdělečně činná. „Díky tomu, že vlastníme 
ochrannou známku, mají všichni, kteří si od 
nás výrobky nebo služby koupí, jistotu, že je-
jich peníze utracené za naše výrobky či služby 
jdou opravdu na podporu zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením. To byl hlavní dů-
vod, proč jsme se do složitého procesu získání 
licence k užívání ochranné známky pustili,“ 
vysvětlil vedoucí Chrpy Petr Světlík.    

Získat licenci nebylo vůbec jednoduché. 
„Museli jsme absolvovat půlroční audit, který 
ověřil kvalitu a konkurenceschopnost našich 
výrobků a služeb, a splnit přísná kritéria v do-
držování legislativy a uzpůsobování pracov-
ních podmínek jednotlivým zaměstnancům se 
zdravotním postižením,“ uvedl Petr Světlík 
s tím, že Chrpa získala hodnocení 96,8 pro-
cent ze sta a tím jsme se zařadila mezi pět 
nejlépe hodnocených firem z celé republiky. 
Ale ani nejlepší firma by ochrannou známku 
neobdržela, kdyby neměla 30 tisíc korun na 
základní poplatky spojené s registrací, au-
ditem a správou známky. „Tady jsme využili 
možnosti financování licence prostřednictvím 
grantového programu nadačního fondu Pat-
ronství a naším partonem se stala společnost 
American Express Česká republika,“ dodal. 

Chrpa patří mezi vzorové zaměstnava-
tele zdravotně postižených osob nejen v na-
šem regionu. Byla založena před čtyřmi lety 
za účelem zaměstnávání osob se zdravotním 
postižením, rozvíjení jejich schopností a do-

vedností. Pracovní kolektiv se od té doby 
rozrostl z osmi na třiadvacet pracovníků. 
Firma vyrábí dárkové a reklamní předměty, 
bytové doplňky, v zahradnictví zaměstnanci 
pěstují a prodávají sazenice letniček a zele-
niny, okrasné dřeviny, skalničky a další rost-
liny, nabízejí údržbu zeleně pro firmy a širo-
kou veřejnost, obecně prospěšná společnost 
je provozovatelem veřejného WC v Krnově. 

Mezi největší odběratele Chrpy patří firmy 
Blue Praha, vlastnící síť obchodů v centru 
Prahy a na letišti v Ruzyni, Kofola, ČSOB, 
Česká spořitelna nebo  Siemens. V Krnově 
jsou výrobky Chrpy k dostání v prodejně 
s názvem Barevný domov na Hlavním ná-
městí. Nejčerstvější firemní novinkou je 
nedávné zakoupení laserové gravírky, na níž 
přispěla Nadace OKD.   (dc)

Běh naděje. Přednáška o vlivu dopravy 
na kvalitu ovzduší. Den otevřených sporto-
višť. Den otevřených zahrad a dopravního 
hřiště. Den orientace. Evropský den bez aut. 
Křížem krážem republikou. Do školy po 
svých. To je Evropský týden mobility, který 
měl letos v Krnově svou premiéru. A byla 
úspěšná. Akcí využily stovky obyvatel Krno-
va všech věkových kategorií. „Protože jsme 
Evropský týden mobility pořádali v rámci 
kampaně ‚Krnov – město v pohybu’,  zaměřili 
jsme se především na pohyb, sport a programy 
pro celé rodiny, to vše s akcentem na  ekolo-
gické způsoby dopravy. A osvědčilo se nám 
to. Drtivá většina účastníků přišla na místo 
akcí pěšky nebo přijela na kole, k čemuž nám 
jistě pomohlo i příznivé počasí,“ uvedla koo-
ordinátorka Týdne a také kampaně „Krnov 
– město v pohybu“ Jana Vágnerová z odboru 
životního prostředí.     

Mezi rodinami s dětmi měl největší 
úspěch Den otevřených zahrad a doprav-
ního hřiště, který v neděli 16. září nabídl 
na dvanácti různých místech dvanáct uni-
kátních programů. „Do zahrady školky na 
Albrechtické ulici přišlo 35 dětí a na Bruntál-
skou 56. Považujeme akci za úspěšnou, i když 
se školkami v centru města se nemůžeme srov-
návat. Co se nám podařilo zjistit, tak dvě děti 
se svými rodiči stihly absolvovat stanoviště na 
všech zahradách, což jim zabralo asi tři a půl 
hodiny, většina rodin navštívila více než jednu 
zahradu,“ zhodnotila akci ředitelka mateřské 
školy Slunečnice Marcela Vávrová. 

Ve stejný den se konal také Den otevře-
ných sportovišť, kdy některé školy otevřely 
pro veřejnost své tělocvičny a hřiště a umož-
nily vyzkoušet i netradiční sporty, jako na-
příklad kin-ball. Gymnázium Krnov navíc 
zorganizovalo florbalový turnaj, kterého se 
zúčastnila čtyři družstva. „Jejich úroveň byla 

překvapivě velmi dobrá. Po turnaji využili 
hráči tělocvičnu k nácviku florbalové techniky 
a střelbě a všichni účastníci se shodli, že by se 
takové akce mohly opakovat,“ uvedl ředitel 
gymnázia Vladimír Schreier.

Týden vyvrcholil v sobotu 22. září Ev-
ropským dnem bez aut. Dopoledne patřilo 
nejmenším cyklistům, pro než učitelé zá-
kladní školy na Janáčkově náměstí připravili 
na školním hřišti jízdu zručnosti, odpoledne 
se děti na odrážedlech, kolech a koloběžkách 
a in-line bruslaři sešli před koncertní síní, 
aby se projeli po ulicích, které byly uzavře-
né pro automobilovou dopravu. „Odpolední 
účast nebyla velká, protože právě probíhající 
koncert skupiny Mandrage na Hlavním ná-
městí, která měla původně vystoupit v jiném 
čase, byl pro většinu obyvatel Krnova atrak-
tivnější. Přesto premiéra akce, jež má upozor-
nit na problém stále rostoucí individuální au-
tomobilové dopravy ve městech, splnila svůj 
účel a lidem nabídla zábavu i poučení na ulici 
bez aut,“ řekla Jana Vágnerová.  

Evropský týden mobility připravil tým 
kampaně „Krnov – město v pohybu“, k ně-
muž se nezištně přidala řada dalších obě-
tavých lidí. „Všem, kteří se, byť drobností na 
organizaci Týdne podíleli a věnovali nám svůj 
volný čas a energii, patří obrovský dík. Věřím, 
že je neodradily drobné zádrhely a příští rok si 
akci opět zopakujeme,“ uzavřela Jana Vágne-
rová. Její slova doplnil Petr Ondruška z ob-
čanského sdružení Flemmichova vila: „Myš-
lenka skvělá, nasazení učitelek vynikající, děti 
spontánní. Za dobré považuji samotný fakt, 
že se našlo dost organizátorů. Každý, kdo se 
o tuto myšlenku zajímá a snaží ji v našem 
městě podpořit, jistě ví, jakou trpělivostí je 
třeba se obrnit. Nicméně, děti, které už tohle 
zažijí ‚naživo’, mají díky dnešním organizáto-
rům startovní čáru podstatně výhodnější.“  

Adaptační kurzy se staly nedílnou sou-
částí zahájení školního roku pro nové třídy 
na mnoha školách. Základní škola Janáčkovo 
náměstí není výjimkou. Na počátku září byli 
na adaptačním kurzu šesťáci, kteří v Pochni 
podnikli třídenní cestu do středověku. 

„Děti se na středověk připravily velmi 
dobře, z domu si nesly středověké oblečení 
a velkou chuť zdolat všechny překážky. Nejpr-
ve se poznávaly v seznamovacích hrách a po-
stupně utužovaly kolektiv společnou činností, 
zjišťovaly, co zvládnou jako jedinci ale přede-
vším jako kolektiv. Nechyběly ani středověké 
disciplíny – střelba z luku, hod na cíl, chůze 
na chůdách a rytířské klání na kládách, lov 
ryb a zvěře. Poslední večer potom byly všechny 
děti slavnostně pasovány na šesťáky,“ uvedla 

učitelka Jana Hlaviznová.  
Adaptační kurzy Cesta do středověku se 

konaly v rámci projektu Spolu to zvládneme 
4, který finančně podporuje Moravskoslez-
ský kraj. „Je to dlouhodobý projekt, do něhož 
jsou zapojeny formou partnerských tříd téměř 
všichni žáci naší školy. Jedná se o spojení prv-
ňáků s šesťáky, druháků se sedmáky, třeťáků 
s osmáky a čtvrťáků s deváťáky. Děti pořádají 
během školního roku společné akce, například 
pasování prvňáčků, dětský den nebo společné 
hodiny matematiky či jazyka anglického, kde 
starší spolužáci učí mladší. Společné aktivity 
jsou kvalitním základem pro navázání dob-
rých vztahů s třídními učiteli a mezi dětmi 
navzájem, odbourávají bariéry a předsudky,“ 
vysvětlila Jana Hlaviznová. 

Desetičlenná skupinka studentů a učňů 
Střední školy automobilní, mechanizace 
a podnikání Krnov se od 23. září účastní 
třítýdenní  odborné stáže v německém Kar-
benu. Děje se tak v rámci projektu „Praxe 
v zahraničí - splněný sen“, jehož autorkou je 
učitelka německého jazyka Daniela Kalová, 
která šest chlapců a čtyři dívky v Karbenu 
doprovází.

Stejně jako v minulých letech účastníci 
na stáži sbírají zkušenosti nejen v odborné, 
ale také v kulturní a sociální oblasti. Čtyři 
chlapci pracují ve skvělých autoservisech, 
Mazda Fischer, Kfz Schmid a Ford Dietz, 
jeden student dochází do firmy KH Com-

puter, zbývající chlapec a jedna dívka našli 
uplatnění v obchodní síti REWE Fuchs. 
Další dívka vykonává praxi jako recepční 
v hotelu Panorama a poslední dvě pracují 
v zahradnictví. Akce je financována Národní 
agenturou Leonardo da Vinci.

V Karbenu o mladé lidi z Krnova pečuje 
dlouholetý partner SŠAMP Krnov - Živnos-
tenský spolek Karben pod vedením Mika 
Barowského a Fritze Amanna, který má 
s těmito pobyty mnohaleté zkušenosti. Spo-
lečně s ním SŠAMP Krnov již zrealizovala 
devět podobných stáží, které vždy byly pro 
jejich účastníky velkým přínosem. SŠAMP 
Krnov

Chrpa získala ochrannou známku Práce postižených 

Premiéra Evropského týdne 
mobility v Krnově byla úspěšná 

Žáci se poznávali ve středověku

Sen o praxi v zahraničí se vyplnil

Jednou z hlavních činností obecně prospěšné společnosti Chrpa sociální firma Slezské diakonie je 
výroba ručně malovaných hrnků, mís, váz, vizitkářů, polštářů, ubrusů, obrazů a mnoha dalších 
výrobků. 

Krnov zachvátí cyklokrosová horečka 
Příznivci cyklokrosu si za čtrnáct dnů 

přijdou na své. Na Cvilíně, v okolí restau-
race Koliba, se v sobotu 20. října uskuteční 
závod Českého poháru masters a zároveň 
10. ročník Krnovského cyklokrosu. V neděli 
21. října se v areálu TJ Lokomotiva Krnov 
a přilehlém parku pojede Velká cena Loko-
motivy Krnov zařazená rovněž do Českého 
poháru masters. Žáci, žákyně a kadetky 

v neděli startují v 11.00 hodin, o půl hodiny 
později na trať vyjedou kadeti, ženy a mas-
ters M50. Hlavní závod, v němž budou závo-
dit kategorie masters M40, M30, Elite a juni-
oři, začíná ve 12.10 hodin. Je povolen start 
horských kol a závodit mohou také příchozí, 
mládež ale musí být v doprovodu rodičů 
nebo mít jejich písemný souhlas s účastí, 
cyklistická přilba je povinná.

Součástí Evropského týdne mobility v Krnově byl také Den otevřených zahrad a dopravního 
hřiště. Zapojily se do něj také učitelky z Mateřské školy Mikulášská, které pro děti připravily 
kromě jiného malování sluníček a slalom na šlapacích motokárách. 

Chtěla bych poděkovat všem spolupracujícím organizacím, dětem a studentům, kteří se podíleli 
na malbě tematických obrázků k zahradě projektu „Cirkus“ – na velkých plotových deskách. 
Děkuji studentům SPgŠ a SZŠ Krnov spolu s paní učitelkou Martinou Rožanskou, žákům Zá-
kladní školy Janáčkovo náměstí spolu s paní učitelkou Marcelou Rychtovou, studentce medicíny 
UP Olomouc Valerii Sosýnové a absolventu naší školy, nyní studentu  Gymnázia Krnov, Danieli 
Weissovi. Jitka Kopečková, ředitelka MŠ Gorkého

Město Krnov nabízí k prodeji
soubor budov a pozemků bývalého

„Areálu odborného léčebného ústavu TRN Krnov, Ježník“.
Kupní cena je stanovena
ve výši 10.000.000 Kč.
V případě více zájemců proběhne
prodej formou obálkové metody.
Žádosti je možno podávat na podatelnu 
Městského úřadu v Krnově, 
Hlavní náměstí 1, 
nejpozději do 25. 11. 2012.

Bližší informace podá N. Hubáčková, odbor správy majetku města, 
tel. 554 697 455, nhubackova@mukrnov.cz.


