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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legionáři ocenili druhoválečné veterány

Na prosinec se chystá 
tradiční Vánoční jarmark 

Město podpoří mládežnický 
hokej mimořádnou dotací 

Městský útulek pro psy: 
hledají se další lokality

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

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

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

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

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

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

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

První obchod na burze skončil 
pro město výraznou úsporou 

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

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

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

Příprava spočívala v aktualizaci auditu 
spotřeb elektrické energie u všech subjektů 
a ve stanovení předpokládaného objemu 
dodávky silové elektřiny. Z těchto údajů pak 
vyšla celková předpokládaná cena zakáz-
ky 9 768 475 korun bez DPH spočítaná na 
základě letošních cen. Burzovní obchod ji 
srazil na 8 397 669 korun bez DPH. (dc)
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Odbor správy majetku 
města sděluje
Nabídka prodejů pozemků, bytů, nemovi-
tostí či jejich pronájmů se denně aktualizuje. 
Sledujte na úřední desce vedle radnice nebo 
na www.krnov.cz/městský úřad/ pronájmy 
a prodeje. Úplné znění následujících nabí-
dek, včetně podmínek, které musí žadatel 
splňovat, tamtéž.
Pronájem části pozemku
Město Krnov oznamuje zveřejnění záměru 
pronájmu části pozemku parc. č. 966/1, k.ú. 
Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, sídliště 
E. Hakena, část pozemku pod stánkem PNS.
Pronájem pozemku
Město Krnov oznamuje zveřejnění záměru 
pronájmu pozemku parc. č. 272/1 (343 m2), 
k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, ná-
městí Minoritů, cena stanovena rozhodnutím 
Rady města Krnova na 2.000 Kč/rok. 
Pronájem části pozemku
Město Krnov oznamuje zveřejnění záměru 
pronájmu části pozemku parc. č. 5708 (650 
m2), k.ú. Krnov-Horní Předměstí, obec Krnov, 
část obce - Ježník, cena stanovena rozhodnu-
tím Rady města Krnova na 1 Kč/10 let.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 9, Soukenická 25, vel. 3+1, 125,18 m2 vč. 
sklepa, 3. podlaží. Nájem (40 Kč/m2) 4.793 Kč, 
služby (1 osoba) 2.850 Kč (+ 250 Kč každá další 
os.), celkem 7.643 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: 21. 1. (15.00-
15.30). Platnost nabídky: do 23. 1. 2013. Řízení 
obálkovou metodou: 28. 1. 2013 v 16.00 hod., 
MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, 2. patro, zasedací 
místnost. Občanský průkaz s sebou! Informa-
ce: p. Schreierová, tel. 554 697 444, odd. proná-
jmů a prodejů, dschreierova@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 57, SPC L/52, vel. 3+1 s balkonem, 86,94 
m2 vč. sklepa, 11. podlaží. Nájem (40 Kč/m2) 
3.408 Kč, služby (1 osoba) 2.350 Kč (+ 450 Kč 
každá další os.), celkem 5.758 Kč/měsíc/1 os. 
Vítěz v řízení obálkovou metodou složí ihned 
po vyhlášení výsledku soutěže částku 5.000 Kč 
jako zálohu na peněžní prostředky k zajištění 
nájemného a úhrady za plnění poskytova-
ná v souvislosti s užíváním bytu. Prohlídka 
bytu: klíče od bytu možno zapůjčit po dohodě 
s technikem p. Heinrichem, tel. 554 697 426. 
Platnost nabídky: do 23. 1. 2013. Řízení obál-
kovou metodou: 28. 1. 2013 v 15.30 hod., MěÚ 
Krnov, 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. 3, Hlavní náměstí 33, vel. 3+1, 130,40 
m2, 3. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 5.882 Kč, 
služby (1 osoba) 370 Kč (+ 230 Kč každá další 
os.), celkem 6.252 Kč/měsíc/1 os. Vítěz v řízení 
obálkovou metodou složí ihned po vyhlášení 
výsledku soutěže částku 5.000 Kč jako zálohu 
na peněžní prostředky k zajištění nájemného 
a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 
s užíváním bytu. Prohlídka bytu: klíče od bytu 
možno zapůjčit po dohodě s technikem p. He-
inrichem, tel. 554 697 426. Platnost nabídky: 
do 23. 1. 2013. Řízení obálkovou metodou: 
28. 1. 2013 v 14.30 hod., MěÚ Krnov, Hlavní 
nám. 34, 2. patro, zasedací místnost. Občan-
ský průkaz s sebou! Informace: p. Schreiero-
vá, 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, tel. 554 697 426. Platnost nabídky: 
do 23. 1. 2013. Řízení obálkovou metodou: 
28. 1. 2013 v 14.00 hod., MěÚ Krnov, Hlavní 
nám. 34, 2. patro, zasedací místnost. Občan-
ský průkaz s sebou! Informace: p. Schreiero-

Radost z vyšších příjmů
městu kazí jejich původ

Prezidentské volby
pokračují druhým kolem

Krnov se představuje
na veletrhu Regiontour

Na prvního občánka roku 2013 si město Krnov počkalo až do 4. ledna, kdy se ve čtvrt na šest 
ráno narodila Sára Chlopčíková. Rodičům, Lucii Matyášové a Lukáši Chlopčíkovi, přišla v pon-
dělí 7. ledna do porodnice krnovské nemocnice poblahopřát za město Krnov starostka Alena 
Krušinová. Spolu se zástupkyní Aktivu pro občanské záležitosti Růženou Feketovou mamince 
předaly dárkovou poukázku v hodnotě dvou tisíc korun na nákup v drogerii Rossmann, tašku 
s drobnostmi a blahopřání. Drobné upomínkové předměty měly také pro maminku Jana Jeřáb-
ka z Jindřichova, který se narodil 2. ledna v 8.26 hodin a stal se prvním dítětem narozeným  
v krnovské porodnici a v okrese Bruntál v letošním roce. 

Téměř 12 milionů korun získalo v roce 
2012 do svého rozpočtu město Krnov z lo-
terií a jiných podobných her. Díky novele 
loterijního zákona, která začala platit na 
počátku loňského roku, je to o šest milio-
nů korun více než v roce 2011. Jak s penězi 
z hazardu město naloží, rozhodnou zastupi-
telé v březnu. 

„Výtěžek z hazardu šel dříve od státu rov-
nou do sportu a sportovní organizace se 
domnívají, že také město ho musí dát jim. 
Skutečnost je ale taková, že zákonem není 
určeno, na co má být tato částka použita. 
Přesto by sportovci neměli přijít zkrátka. Ná-
vrhy jsou různé. Jako reálné se jeví rozdělit 
třetinu z této částky, asi čtyři miliony korun, 
prostřednictvím dotačních programů na 
sportovní, kulturní a sociální projekty, přitom 
v oblasti sportu bychom preferovali zejména 
opravy sportovních zařízení. Padl ale také 
návrh, aby v případě, kdy město získá dotaci 
na rekonstrukci lehkoatletického stadionu, šla 
celá částka do této jediné akce. Konečné slovo 
budou mít jako vždy zastupitelé. Ti určí, jaká 
částka a na co půjde,“ uvedla starostka Alena 
Krušinová.

Vyšší příjmy do městské pokladny jsou 
vždy důvodem k radosti. V tomto případě ji 
však kazí jejich původ. „Hazard je obrovským 
problémem, což se potvrdilo i na Fóru Zdra-
vého města, na němž požadavek na omezení 
až zrušení heren skončil na třetím místě mezi 
deseti největšími problémy našeho města z po-

hledu občanů. Se stejným požadavkem, na 
zrušení heren a omezení hazardu v Krnově, se 
na nás obrátili také zástupci církví působících 
na území města. Na tradičním předvánočním 
setkání nám předali petiční archy podepsané 
asi stovkou lidí. K petici, k níž nyní připra-
vujeme všechny dostupné podklady, se vyjá-
dří zastupitelé na svém únorovém zasedání. 
V této souvislosti bych chtěla jen zdůraznit, že 
v objektu města není ani jeden výherní hrací 
přístroj a že město má v regulaci hazardu jen 
omezené možnosti,“ dodala starostka. 

Na území města se v současné době na-
chází 48 povolených výherních hracích pří-
strojů, což je o 168 méně než před pěti lety. 
Počet jiných technických herních zařízení, 
například videoloterijních terminálů a dal-
ších podobných her, znám není. Poslední 
údaj je z roku 2011, kdy jich bylo 116. „Je 
to z důvodu, že byl zrušen místní poplatek 
a firmy již nemají ohlašovací povinnost. Jiná 
technická herní zařízení nepovoluje měs-
to, ale Ministerstvo financí ČR, které se nás 
pouze dotazuje na případnou regulaci hra-
cích přístrojů na území města. Podle částky, 
kterou jsme z hazardu obdrželi, můžeme jen 
usuzovat, že takových zařízení máme v Krno-
vě hodně. Procento, kterým se jednotlivé obce 
podílejí na části odvodu, se totiž stanovuje 
v závislosti na počtu povolených přístrojů 
a zařízení na jejich území,“ uzavřela vedoucí 
odboru ekonomiky a financí Marie Můčko-
vá.          (dc) 

Také v prezidentských volbách mohou voliči požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, 
aby mohli hlasovat mimo volební místnost. Této možnosti využili i obyvatelé domu s pečovatelskou 
službou v Hlubčické ulici, za nimiž v pátek 12. ledna přišli členové okrskové volební komise s pře-
nosnou volební schránkou. Jako první zde volila pětaosmdesátiletá Marie Matelová (na snímku).

Historicky první přímá volba prezidenta 
v České republice v prvním kole konečný 
výsledek nepřinesla. Protože žádný z kan-
didátů nezískal nadpoloviční většinu z cel-
kového počtu platných hlasů oprávněných 
voličů, kteří se voleb zúčastnili a odevzdali 
platný hlas, koná se druhé kolo volby pre-
zidenta v pátek 25. ledna od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 26. ledna od 8.00 ho-
din do 14.00 hodin. Postoupili do něj Miloš 
Zeman a Karel Schwarzenberg, kteří dostali 
v prvním kole nejvíce hlasů. 

„Volby budou probíhat úplně stejně jako 
v prvním kole, jen s tím rozdílem, že voliči 
nedostanou volební lístky do schránek, ale 
obdrží je ve dnech volby prezidenta České 
republiky přímo ve volební místnosti,“ uvedl 
tajemník Městského úřadu v Krnově Igor 
Kozelek. Ten věří, že i druhé kolo proběh-
ne na území města Krnova bez problémů. 

„Žádnou oficiální stížnost na průběh voleb 
jsem zatím neobdržel. Jen bych chtěl upo-
zornit občany, aby si před termínem voleb 
zkontrolovali platnost svých občanských 
průkazů, protože se asi ve čtyřech případech 
stalo, že lidé nemohli kvůli neplatné občance 
využít svého volebního práva,“ dodal tajem-
ník. 

K volebním urnám v Krnově přišlo v prv-
ním kole prezidentských voleb, které se ko-
nalo 12. a 13. ledna, 10 754 voličů a volební 
účast dosáhla 53,49 procenta. Výsledky za 
Krnov: Miloš Zeman 2 964 hlasů (27,81 %), 
Jiří Dienstbier 2 200 hlasů (20,64), Jan Fis-
cher 1 756 hlasů (16,47 %), Karel Schwar-
zenberg 1 685 (15,81 %), Vladimír Franz 727 
hlasů (6,82 %), Zuzana Roithová 458 hlasů 
(4,29 %), Jana Bobošíková 351 hlas (3,29 %), 
Taťana Fischerová 273 hlasů (2,56 %), Pře-
mysl Sobotka 243 hlasů (2,28 %).  

Branami brněnského výstaviště projde 
každoročně v polovině ledna téměř třicet 
tisíc lidí, aby navštívili mezinárodní veletrh 
průmyslu cestovního ruchu GO a meziná-
rodní veletrh turistických možností v regi-
onech Regiontour. Oba veletrhy probíhají 
právě v těchto dnech, od 17. do 20. ledna, 
a návštěvníci najdou v pavilonu P na stánku 
číslo 102 v expozici Moravskoslezského kraje 
také město Krnov. „A to ve společnosti našich 
partnerů z Euroregionu Praděd, například 
z Bruntálu, Prudniku nebo Opolí, s nimiž 
společně propagujeme nejen jednotlivá města, 
ale především naše příhraničí jako celek - no-
vou turistickou oblast Slezsko bez hranic,“ 
říká Eva Marková o odboru školství, kultury 
a sportu Městského úřadu v Krnově. 

A čím se může Krnov a okolí chlubit a lá-
kat turisty? „Obrovskou devízou naší oblasti je 
rozsáhlá síť cyklotras, k nimž se vloni přiřadil 
úsek Slezské magistrály mezi Krnovem a Opa-
vou nebo cyklostezka z Trzebiny do Prud-
niku. Nabídnout můžeme také řadu tipů na 
výlety, které propojují česko-polské pohraničí 
a vhodné jsou především pro seniory a rodiny 
s malými dětmi. To vše samozřejmě podporu-
je bohatá nabídka ubytování a nejrůznějších 
zážitkových balíčků,“ upřesňuje Eva Marko-
vá, která i v době internetu, jehož prostřed-
nictvím zájemci získají informace v pohodlí 
domova, považuje účast města na veletrzích 
za velmi přínosnou. „Je sice pravdou, že ná-
vštěvnost těchto akcí mírně klesá a stánky jsou 

skromnější, ale počet vystavovatelů, stejně 
jako množství tištěných propagačních materi-
álů zůstává přibližně na stejné úrovni. Stále 
ještě existuje velké množství návštěvníků, ať 
už z řad odborné nebo laické veřejnosti, jimž 
stojí za to zaplatit si vstupné a osobně si projít 
pavilony, nechat se inspirovat a získat infor-
mace přímo od vystavovatele,“ dodává. Ve-
letrh využijí také představitelé partnerských 
měst k tradičnímu společnému setkání. Mís-
tostarostka Krnova Renata Ramazanová zde 
bude jednat například s partnery z Polska 
o dalších společných projektech.

Město Krnov nabízí podnikatelům v ces-
tovním ruchu z Krnovska bezplatnou pro-
pagaci jejich služeb na veletrzích cestovní-
ho ruchu, kterých se účastní. Stačí, aby na 
Městský úřad v Krnově, odbor školství, kul-
tury a sportu, přinesli své propagační mate-
riály a pracovníci města je pak na veletrzích 
nabídnou návštěvníkům. Město Krnov se 
vedle Regiontouru letos zúčastní veletrhů 
Slovakiatour Bratislava (24. 1.-27. 1.), Holi-
day World Praha (7. 2.-10. 2.), Tourism Expo 
Olomouc (15. 2.-17. 2.), Dovolená a Region 
Ostrava (8. 3.-10. 3.). Všechny veletrhy jsou 
realizované společně s Moravskoslezským 
krajem a Euroregionem Praděd jako turistic-
kou oblastí Jeseníky-východ. Více informací 
poskytne Mgr. Eva Marková, emarkova@-
mukrnov.cz, tel. 554 697 450 nebo ing. Mo-
nika Vyležíková, mvylezikova@mukrnov.cz, 
tel.: 554 697 412.

Stavba školní tělocvičny 
pokračuje i v zimním období

Práce na stavbě školní tělocvičny na 
Janáčkově náměstí nezastavila ani zima. 
Objekt se během podzimu podařilo zastře-
šit, osadit v něm okna, zabezpečit vstupy 
a napojit na dálkové vytápění, což umož-
ňuje v zimním období temperovat vnitřní 
prostory technického zázemí a pokračovat 
i nadále ve výstavbě.

„Podle charakteru počasí se pracuje  pře-
devším v technickém zázemí, kde se provádí 
elektroinstalace, rozvody vody a  vzducho-
techniky, stěny dostávají omítky a podlahy 
betonové potěry. V hale se instalují rozvody 
k tepelným plynovým zářičům, na střeše jsme 
osadili prvky bezpečnostního záchytného sys-
tému. Dokud to dovolovalo počasí, pracovalo 

se i venku na dozdívkách vnějších stěn,“ uve-
dl vedoucí investičního oddělení Georgios 
Bazakas a dodal: „Teploty výrazně pod nulou 
sice venkovní  práce na čas úplně zastaví, ale 
s tím časový harmonogram stavby počítá 
a červnový termín dokončení by neměl být 
v ohrožení.“ 

Výstavba tělocvičny za 45 milionů korun 
začala v únoru loňského roku a pro město 
je prioritní investiční akcí i v letošním roce. 
Moderní tělocvična s plochou 22 na 44 me-
try, jejíž součástí budou čtyři šatny se záze-
mím s toaletami, umývárnami a sprchami, 
kabinet tělocvikářů, nářaďovny a balkon 
pro 150 diváků, bude žákům k dispozici již 
v příštím školním roce.          (dc)



Krnov (HP) za 100 Kč/m2 + převod, zahrada, 
- záměr prodeje pozemku parc.č. 5708 (650 
m2), k.ú. Krnov (HP), 
zrušilo:
- usnesení č. 314/10 ze dne 15. 2. 2012, 
vzalo na vědomí: 
- zápis č. 8 z jednání Výboru pro plánování so-
ciálních služeb města Krnova, 
- úpravu rozpočtu města Krnova na rok 2012 
(RO č. 10) o částky:  příjmy + 3.363,4 tis. Kč, 
financování 0,0 tis. Kč, výdaje + 3.363,4 tis. Kč, 
- zápis č. 14 z jednání finančního výboru.
Odbor správy
majetku města sděluje
Nabídka prodejů pozemků, bytů, nemovitos-
tí či  jejich pronájmů se denně aktualizuje. 
Sledujte na úřední desce vedle radnice nebo 
na www.krnov.cz/ městský úřad / pronájmy 
a prodeje. Úplné znění následujících nabí-
dek, včetně podmínek, které musí žadatel 
splňovat, tamtéž.  
Prodej pozemků
Město Krnov oznamuje záměr prodat části po-
zemků parc.č. 880, 881 (1.205 m2), v k.ú. Kr-
nov-Horní Předměstí, na ulici Hlubčické v Kr-
nově, pro výstavbu bytového domu. Nabídková 
prodejní cena je 600 Kč/m2, záloha na kupní 
cenu činí 20.000 Kč. Žádosti na odkoupení po-
zemku se zasílají na MěÚ Krnov nejpozději do 
28. 12. 2012 do 12.00 hodin. Informace: odbor 
správy majetku města, Ing. Zavřel. 
Prodej části pozemků
Město Krnov oznamuje záměr prodat část po-
zemku parc.č. 5391/1 (cca 200 m2) v k.ú. Krno-
v-Horní Předměstí, ulice Ježnická.
Pronájem nebytových prostor
Město Krnov opakovaně zveřejňuje záměr pro-
nájmu nebytových prostor
- budova č.p. 1016 postavená na parc.č. 3023, 
k.ú. Krnov-Horní Předměstí, Horova 1, Krnov, 
3 průchozí místnosti ve 2. patře. Výše nájmu: 
500 Kč/m2/rok (bez služeb a DPH). Závazný 
účel nájmu: kancelářské prostory a prostory 
podobných užitných vlastností. 
- budova č.p. 104/29 postavená na parc.č. 225, 
k.ú. Krnov-Horní Předměstí, Hlavní náměs-
tí 29, Krnov (Česko-německý dům). Celé III. 
nadzemní podlaží. Výše nájmu: 600 Kč/m2/rok 
(bez služeb a DPH). Závazný účel nájmu: kan-
celář, klubovna, reprezentační prostory a pro-
story podobných užitných vlastností.
Zájemci doručí své žádosti (podnikatelský 
záměr) na Městský úřad v Krnově v uzavřené 
obálce označené: „Pronájem nebytového pro-
storu + adresa nebyt. prostoru. Na zadní straně 
obálky uvede jméno a adresu odesílatele. K žá-
dosti doloží „Oprávnění k provozování přísluš-
né činnosti“: aktuální výpis z ŽR, OR, registrač-
ní listinu apod. Termín pro doručení žádostí: 
do 26. 11. 2012. Informace: Eva Petrová, MěÚ 
Krnov, odbor SM, tel. 554 697 461, epetrova@
mukrnov.cz. Prohlídky prostor lze dohodnout 
individuálně. V případě více zájemců, kteří bu-
dou splňovat stanovené podmínky, může Rada 
města Krnova stanovit způsob výběru nájemce 
obálkovým řízením, kdy rozhoduje nejvyšší 
nabídka ročního nájmu.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 48, SPC L/52 , vel. 2+1 s balkónem, 58,79 
m2 vč. sklepa, 9. podlaží. Nájem (40 Kč/m2)
2.252 Kč, služby (1 osoba) 1.620 Kč (+ 460 Kč 
každá další os.), celkem 3.872 Kč/měsíc/1 os. 
Vítěz v řízení obálkovou metodou složí ihned 
po vyhlášení výsledku soutěže částku 5.000 Kč 
jako zálohu na peněžní prostředky k zajištění 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním bytu. Platnost nabíd-
ky: do 20. 11. 2012. Řízení obálkovou metodou: 
21. 11. 2012  v 15.00 hod., MěÚ Krnov, Hlavní 
nám. 34, 2. patro, zasedací místnost. Občanský 
průkaz s sebou! Informace: p. Schreierová, tel. 
554 697 444, odd. pronájmů a prodejů, dschrei-
erova@mukrnov.cz.
Zrušení nabídky 
pronájmu bytu
Město Krnov ruší veřejnou nabídku na pro-
nájem bytu č. 4, Albrechtická 156, vel. 1+1, 
stand. kat. Případné dotazy: p. Surmová, tel. 
554 697 424, ssurmova@mukrnov.cz.
Nabídka bytu v ubytovně
soc. byt pro mladé (startovací)
Byt č. 10, Albrechtická 100A, vel. 0+1, 33,34 
m2, 2.NP. Nájem (40 Kč/m2) 1.362 Kč, služby 
(1 osoba) 1.430 Kč (každá další 390 Kč), cel-
kem 2.792 Kč/měsíc/1 os. Doba určitá: 1 rok, 
max. však 5 let. Zveřejněno: do 28. 11. 2012. 
Prohlídka bytu: St 21. 11. (15.30-16.00). V pí-
semné žádosti o pronájem tohoto bytu uveďte 
počet členů rodiny a odevzdejte nejpozději do 
data platnosti nabídky na podatelnu MÚ Kr-
nov. Informace: p. Surmová, odd. pronájmů 
a prodejů, kanc. 424, tel. 554 697 424, ssurmo-
va@mukrnov.cz.
Nabídka bytu v ubytovně
soc. byt pro mladé (startovací)
Byt č. 16, Albrechtická 100A, vel. 0+1, 33,84 
m2, 3.NP. Nájem (40 Kč/m2) 1.392 Kč, služby 
(1 osoba) 1.430 Kč (každá další 390 Kč), cel-
kem 2.822 Kč/měsíc/1 os. Doba určitá: 1 rok, 
max. však 5 let. Zveřejněno: do 28. 11. 2012. 
Prohlídka bytu: St 21. 11. (15.30-16.00). V pí-
semné žádosti o pronájem tohoto bytu uveďte 
počet členů rodiny a odevzdejte nejpozději do 
data platnosti nabídky na podatelnu MÚ Kr-
nov. Informace: p. Surmová, odd. pronájmů 
a prodejů, kanc. 424, tel. 554 697 424, ssurmo-
va@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 3, Hlavní náměstí 33, vel. 3+1, 130,40 
m2, 3. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 5.882 Kč, 
služby (1 osoba) 370 Kč (+ 230 Kč každá další 
os.), celkem 6.252 Kč/měsíc/1 os. Vítěz v řízení 
obálkovou metodou složí ihned po vyhlášení 
výsledku soutěže částku 5.000 Kč jako zálohu 
na peněžní prostředky k zajištění nájemného 
a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 

Lepší vyhořet než se stěhovat. Jestli zná-
mé pořekadlo platí, si nyní na vlastní kůži 
ověřují pracovníci Domova jistoty Devětsil 
Ježník. Do poloviny prosince musí domov 
opustit budovu v majetku Kongregace sester 
sv. Alžběty, v níž na konci roku končí městu 
Krnov nájemní smlouva. Pětatřicet klientek 
najde nové útočiště v budově domova pro 
seniory na Rooseveltově ulici.  

„Do krabic už balíme provozní věci, kte-
ré nejsou v tuto chvíli potřebné, a pokoje na 
Rooseveltově ulici vybavujeme nábytkem, 
jak naším, tak novým – především skříněmi 
a komodami. Stěhujeme se totiž z vícelůžko-
vých pokojů do ménělůžkových a chyběly by 
nám úložné prostory,“ popisuje současný stav 
ředitelka domova Milena Baranová. Hlavní 
stěhování čeká domov od 3. do 14. prosince. 
„Do té doby musíme nejen vše sbalit a vykli-
dit, ale hlavně co nejlépe připravit naše klient-
ky na změny, které, vzhledem k povaze jejich 
onemocnění, špatně snáší,“ dodává. 

Přes mimořádnost situace se pracovníci 
domova snaží, aby shon a nervozita dopro-
vázející stěhování, nebyly znát. Pomáhají 
jim v tom radostné události, které v domově 
v posledních měsících zažívají. Po srpnové 
oslavě stoletého jubilea paní Marie Šamán-
kové to například byl úspěch vedoucí soci-
álně zdravotního úseku Jitky Vávrové v dru-
hém ročníku projektu Poslání pečovat 2012, 
který je oceněním náročné práce pracovní-

ků v oblasti sociálních služeb.  Vyhlašovatel 
projektu, společnost SCA Hygiene Products, 
ocenil její příběh na téma „...a proto se těší-
me na zítra“ jednou z hlavních cen. „Byl to 
příběh klientky, která k nám přišla z léčebny 
dlouhodobě nemocných, po těžkých životních 
peripetiích a zcela bez zájmu o své okolí. Díky 
působení našich pracovníků se postupně za-
čala probouzet z letargie, její vztah k okolí se 
měnil, znovu se rozhodla stýkat také se svou 
rodinou, kterou jsme nakontaktovali. A teď 
se dokonce sama aktivně zapojuje do života 
v domově,“ říká Milena Baranová. 

Dalším světlým okamžikem v životě 
domova bylo říjnové rozloučení s budovou, 
v níž dříve domov důchodců, nyní domov 
pro seniory sídlil třiašedesát let. „Pozvali 
jsme bývalé zaměstnance, kteří tady mnohdy 
pracovali i čtvrt století, a rodiny našich klien-
tek. I když bylo chladno, grilovali jsme, hráli 
nám manželé Hudečkovi, které naše babičky 
mají rády, a společně jsme zavzpomínali na 
léta minulá. V závěru října tak na řadu přišlo 
tradiční Vínobraní s ochutnávkou vína, hud-
bou a zpěvem a ještě jedno setkání, tentokrát 
jen s rodinnými příslušníky klientek, na němž 
jsme jim znovu vysvětlili důvody a způsob 
stěhování, včetně podrobného harmonogra-
mu,“ uvádí ředitelka domova, jehož klientky 
na Ježníku ještě oslaví Mikuláše a přivítají 
adventní čas. Vánoce však již budou slavit 
v budově na Rooseveltově ulici. (dc)

Dnešní doba je plná 
násilí ve všech jeho po-
dobách. Oběti domácího 
násilí, týrání a zneužívá-
ní jsou mnohdy bezradné 
a nevědí na koho se obrá-
tit o pomoc. V Bruntále 
jim už pět let  bezplatně 
pomáhá odborná porad-
na ELPIS. Tuto sociální 

službu poskytuje Slezská diakonie. Ohrože-
né osoby by se neměly ostýchat a poradnu 
navštívit včas. 

Pod pojmem domácí násilí rozumíme 
útoky, napadání, výhružky od blízké osoby 
s cílem ublížit či získat nad obětí převahu 
a moc. Je to útok na lidskou důstojnost, kte-
rý ohrožuje zdraví a ve vyhrocených přípa-
dech i život oběti. Domácí násilí je defino-
váno jako fyzické, psychické anebo sexuální 
mezi blízkými osobami, k němuž dochází 
opakovaně v soukromí a tím skrytě mimo 
kontrolu veřejnosti. K domácímu násilí do-
chází nejčastěji ve vztahu manžel-manželka, 
druh-družka, mezi partnery, rozvedenými 
manželi, ale také v rámci vztahů, například 
vnuk-babička, děti-rodiče. Domácí násilí 
zpravidla postupem času roste. Pro oběti je 
stále těžké, aby otevřeně o svých zážitcích 
mluvily. Přetrvává mnoho předsudků, které 
nahrávají agresorům a odvracejí pozornost 
od skutečného problému. Aby se situace ob-
rátila k lepšímu, je často nutné úplně přeru-
šit kontakty s násilnou osobou.

Často k domácímu násilí dochází ve 
vztazích, kde jsou senioři ohrožováni násil-
ným chováním ze strany svých dětí či vnu-
ků. V těchto případech často brání seniorům 
k účinnému vyřešení situace rozpolcený 
vztah k násilné osobě. Vnímání situace ze 
strany ohrožené osoby je často ovlivněno 
sebeobviňováním „jako rodič jsem selhal“ 
a velkou roli zde hrají obavy, co si násilná 
osoba počne, pokud s ní přeruší kontakt, 
nebo bude-li vykázána ze společného domu,  
případně i trestně stíhána.

Smutné jsou případy, kdy starší člen 
rodiny již nemá tolik fyzických  sil nebo je 
oslaben nemocí a je závislý na pomoci svých 
blízkých. Je řada důvodů, proč někteří tuto 
péči zanedbávají – nedostatek času, ochoty 
nebo empatie. Když se přidá ještě nedostatek 

úcty ke stáří a touha z dané situace snadno 
vytěžit něco do vlastní kapsy, bývá to začátek 
tragických konců. Potřebný člen rodiny bývá 
zanedbáván, není mu poskytována pomoc 
při zajištění stravy, hygieny, pohybu, soci-
álních kontaktů. Ve většině případů to vede 
k dalším zdravotním problémům, podvýživě, 
ztrátě hybnosti a soběstačnosti. To všechno 
vyvolává zhoršení psychiky a oslabení seni-
ora při obraně proti manipulaci, zneužívání, 
případně proti násilí. Pro mnohé seniory je 
představa ztráty blízké a přes veškeré násil-
nosti stále milované osoby nepředstavitelná, 
obava ze samoty je silnější více než strach 
o vlastní zdraví a život.

Z praxe víme, že mnoho lidí se bojí, že 
nezvládnou vyřešit situaci a chtějí, aby jejich 
problém převzala nějaká instituce a vyřešila 
to za ně. Obvyklá představa je taková, že ně-
jaká autorita domluví násilné osobě, která se 
lekne nebo zastydí a začne se chovat jinak. 
Ve skutečnosti to tak nefunguje. Domluva 
násilníkovi je naprosto neúčinná, protože 
si ve většině případů vůbec nepřipustí, že se 
chová špatně. Nemá tedy žádný důvod svoje 
chování měnit. Ba naopak se  pokus o do-
mluvu obrátí proti ohrožené osobě.

Pozitivní vliv na řešení problému mají 
psychologové a odborní pracovníci sociál-
ních služeb a dalších institucí zabývající se 
pomocí osobám ohroženým, kteří poskytují 
obětem psychickou podporu a  provázejí je 
procesem odpoutání se od násilné osoby. 

Co je možné poradit osobám ohrože-
ným domácím násilím? Především se pře-
stat stydět a přijmout obecnou a ověřenou 
pravdu, že jednou „rozjeté“ domácí násilí 
se bude zhoršovat. Oběti si musejí uvědo-
mit, že si zaslouží lepší život, pomoc existuje 
a není ostuda ji vyhledat, že neexistuje ide-
ální a okamžité řešení, vždy je to s určitou 
ztrátou, ať už vztahu, ekonomického záze-
mí apod. Zvládli to ale jiní, tak to zvládnou 
i ony. Ukončení domácího násilí je riskantní 
fází, v níž je nutná podpora a kvalifikovaná 
rada. Začít lze kontaktem poradny pro oběti 
násilí, týrání a zneužívání ELPIS Bruntál, tel. 
736 757 505, e-mail: elpis.br@sdk.cz nebo 
osobně v Bruntále, Kavalcova 7 v pondělí 
a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 
16.00 hodin, v úterý pro předchozí objed-
návce od 8.00 do 12.00 hodin. (vp)

Zákon o silničním provozu stanovu-
je povinnost užít zimní pneumatiky od
1. listopadu do 31. března. V tomto období 
musí mít vozidlo zimní pneumatiky vždy, 
pokud se nachází na vozovce souvislá vrst-
va sněhu, ledu či námraza nebo tyto jevy 
lze vzhledem ke klimatickým podmínkám 
očekávat. Na tažený přívěs se tato povinnost 
nevztahuje.

V praxi to znamená, že ve vymezeném 
období musí řidič buď mít na vozidle zimní 
pneumatiky, nebo musí před každou jed-
notlivou jízdou důkladně uvážit, zda pově-
trnostní podmínky umožní po celou dobu 
zamyšlené jízdy bezpečnou jízdu na letních 
pneumatikách. 

Pokud se odhad řidiče jedoucího na let-
ních pneumatikách následně ukáže chybný 
a nastanou podmínky, za nichž nelze jízdu 
s letními pneumatikami uskutečnit, nezbývá 
řidiči, než vozidlo odstavit, popřípadě další 
jízdu ani nezahájit. Platí to i s tím rizikem, že 
řidič s vozidlem zůstane stát na opuštěném 
místě (např. v lesním úseku). V opačném 

případě se dopouští přestupku a vystavuje 
riziku uložení pokuty až do výše 2 500 ko-
run.

V této souvislosti je nutné upozornit 
na dopravní značku „Zimní výbava“, která 
označuje pozemní komunikace, na nichž 
je povinnost mít vozidlo kategorie M a N
vybaveno zimními pneumatikami za všech 
klimatických podmínek, tedy nejen v přípa-
dě, kdy se na vozovce nachází souvislá vrst-
va sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem 
k povětrnostním podmínkám lze takové 
jevy předpokládat.

Za zimní pneumatiku je považována 
pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno 
označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS 
nebo má symbol sněhové vločky s horským 
štítem. Hloubka vzorku hlavních dezéno-
vých drážek nebo zářezů pneumatiky musí 
být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozi-
del do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na 
všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500
kg). Ing. Miroslav Mohyla, vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství

V Domově jistoty Devětsil 
vrcholí přípravy na stěhování 

ELPIS Bruntál - poradna pro oběti
domácího násilí, týrání a zneužívání

Máte již přezuto auto?

Stovky účastníků Svatomartinských slavností zamířily v neděli 11. listopadu po mši svaté, při 
níž v kostele sv. Martina zazněla Missa brevis od Józefa Swidera v podání Hudebního sdružení 
Krnov pod vedením Václava Mičky, před radnici, kde byly svědky předání klíče od města jeho 
patronovi. Klíč svatému Martinovi, který chvíli před tím obdařil žebráka půlkou svého pláště, 
předala starostka Alena Krušinová za přítomnosti místostarostky Renaty Ramazanové a dalších 
pořadatelů slavností – zástupců krnovských církví a členů místní organizace KDU-ČSL.  

Především řemeslným oborům byl věnován veletrh řemesel a zaměstnanosti Artifex, který se ko-
nal v Paláci Silesia 8. listopadu pod pořadatelskou taktovkou krnovského kontaktního pracoviště 
Úřadu práce ČR, města Krnov a Úřadu práce v Prudniku za finanční podpory přeshraničního 
partnerství EURES-T Beskydy. Zájemci z řad žáků základních škol měli příležitost se seznámit 
s nabídkou vybraných oborů a řemesel středních škol nejen z okresu Bruntál, ale také z Opavy, 
Jeseníku, Havířova nebo Polska, uchazečům o zaměstnání byli k dispozici zástupci významných  
zaměstnavatelů a vzdělávacích organizací.

Obtížné životní situace

Vodojem na Brožíkově 
ulici je po rekonstrukci
Nejen novou fasádou se od října pyšní vodo-
jem na ulici Brožíkova, který prošel v uply-
nulých měsících zásadní rekonstrukcí. Spo-
čívala v novém vystrojení trubních rozvodů 
a kompletní rekonstrukci elektroinstalace, 
hromosvodu, rozvaděče, měření, regulace 
i systému řízení provozu. Ve stavební části se 
vodojem dočkal sanace konstrukcí, opravy 
a rekonstrukce omítek, maleb, hydroizola-
ce, zámečnických výrobků a dalších prací. 
Rekonstrukce stála město Krnov celkem
4,8 milionu korun, což je částka včetně daně 
z přidané hodnoty, která zahrnuje stavební 
i projektovou část.
Anketa společenské 
odpovědnosti
Institut společenské odpovědnosti, o.p.s., 
vyhlásil další, již třetí ročník úspěšné občan-
ské Ankety společenské odpovědnosti ČR 
2012, která si klade za cíl zviditelnit společ-
nosti a jiné subjekty, které vnímají odpověd-
nost k lidem, kvalitě, zaměstnancům nebo 
prostředí. Do ankety se mohou hlásit jak 
podnikatelské subjekty, tak města, obce, ne-
ziskové organizace, školy, nemocnice. Z Kr-
nova se zatím přihlásily tři subjekty: Město 
Krnov, MŠ a ZŠ Slezské diakonie a Gymná-
zium Krnov. Hlasování probíhá až do 31. 12. 
2012 elektronicky na www.institutso.com. 
Pro vylosovaného vítěze z řad hlasujících je 
připraven luxusní zájezd pro dvě osoby.     
Vyhlášení dotačních 
programů pro rok 2013
Město Krnov vyhlásilo dotační programy pro 
oblast sportu a pohybové rekreace, kultury 
a zájmové činnosti S1, S2, S3, K1, K2, K3, 
K4, K5 v 1. kole s termínem odevzdání žá-
dostí o dotaci do středy 5. 12. 2012, a S2, K2, 
K3, K4 v 2. kole s termínem odevzdání žá-
dostí o dotaci do úterý 30. 4. 2013. Poskyto-
vání dotací proběhne podle nových pravidel 
a podmínek, které schválili zastupitelé na za-
sedání 7. listopadu. Ke stažení jsou na www.

krnov.cz – Městský úřad – Programy a do-
tace. Administrátorem dotačních programů 
je odbor školství, kultury a sportu MěÚ 
Krnov, Bc. R. Zdráhalová, tel. 554 697 402,
rzdrahalova@mukrnov.cz; odborné dotazy 
v oblasti sportu podá Ing. Bc. M. Vyležíková, 
tel. 554 697 412, mvylezikova@mukrnov.cz.
S novými pravidly a podmínkami dotačních 
programů budou žadatelé seznámeni na 
speciálních seminářích v hasičské zbrojni-
ci na ulici Partyzánů. Pro žadatele v oblasti 
kultury a zájmové činnosti se bude konat
21. prosince, pro žadatele v oblasti sportu 
a pohybové rekreace 22. prosince, vždy se 
začátkem v 16.00 hodin.
Zastupitel města 
obviněn z podvodu
Pro trestné činy podvodu a padělání a po-
změňování veřejné listiny je v současné době 
vazebně stíhaný člen Zastupitelstva města 
Krnova Ing. Jaromír Foltýn (NEOS), který 
byl společně s dalšími dvěma muži obviněn 
z podvodu se železničními vagony. Zastupi-
telský mandát mu prozatím zůstává a to do 
doby, než se ho sám vzdá nebo budou známy 
výsledky šetření orgánů činných v trestním 
řízení. K obvinění a dalšímu působení v za-
stupitelstvu města se Jaromír Foltýn dosud 
neměl možnost vyjádřit. 
Metoda MDM 
i v našem kraji 
Od počátku listopadu je diabetikům z Mo-
ravskoslezského kraje k dispozici nové 
MDM Centrum pro léčbu jedné z nejčas-
tějších a bolestivých komplikací diabetu 
– diabetické neuropatie. Ta má za následek 
zdravotní problémy včetně palčivých bolestí 
především dolních končetin, pálení, křečí 
a může vést až k amputacím. Pacienti dopo-
sud dojížděli za léčbou do vzdálených center 
ve Zlíně, Praze a Plzni. MDM Centrum se 
nachází v ordinaci MUDr. Jarmily Zipserové 
v Sanatoriích v Ostravě – Klimkovicích. Více 
informací naleznete na adrese: mdmcent-
rum.com.
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V říjnu proběhl ve 
Sboru a komunitním cent-
ru již druhý kurz asertivity 
pro seniory. Kurz vedla 
opět zkušená lektorka 
Mgr. Zuzanou Faldynová, 

která na minulém setkání uvedla seniory 
do problematiky asertivního jednání. Tento 
kurz byl zaměřen především na užití aserti-
vity v běžném životě. 

Díky omezenému počtu účastníků si 

mohli senioři vyzkoušet příklady asertivní-
ho jednání v situacích, které je v současnosti 
trápí. Všichni účastníci kurzu si odnesli také 
písemné materiály. Senioři, kteří se zúčast-
nili obou kurzů, vítají příležitost vzdělávat 
se v asertivním jednání. Největší přínos to-
hoto vzdělávání vidí v tom, že jim pomůže 
rozpoznat manipulaci ze strany podvodníků 
a odolat jejich nátlaku na prodejních akcích. 
Petra Vejmolová, Sbor a komunitní cent-
rum Armády spásy v Krnově

Kurz asertivity pro seniory
Listárna

�

Obtížné životní situace

vá, tel. 554 697 444, odd. pronájmů a prodejů, 
dschreierova@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 poskytova-
ná v souvislosti s užíváním bytu. Prohlídka 
bytu: klíče od bytu možno zapůjčit po dohodě 
s technikem p. Heinrichem, tel. 554 697 426. 
Platnost nabídky: do 23. 1. 2013. Řízení obál-
kovou metodou: 28. 1. 2013 v 15.00 hod., MěÚ 
Krnov, 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. 1, Vrchlického 9, vel. 0+1, 35,41 m2 vč. 
sklepa, 1. podlaží, stand. kat. Nájem (35 Kč/m2) 
1.281 Kč, služby (1 osoba) 1.560 Kč (+ 400 Kč 
každá další os.), celkem 2.841 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 na odd. proná-
jmů a prodejů, p. Heinrich, tel. 554 697 426. 
Platnost nabídky: do 27. 1. 2013. Řízení obál-
kovou metodou: 30. 1. 2013 v 15.00 hod., 
Hlavní nám. 34, 2. patro, zasedací místnost. 
Písemné žádosti o pronájem tohoto bytu není 
nutno podávat! Zájemci o pronájem tohoto 
bytu se dostaví s občanským průkazem ve výše 
uvedený termín na řízení obálkovou metodou, 
nebudou již zvlášť obesíláni. Informace: p. Sur-
mová, tel. 554 697 424, oddělení pronájmů 
a prodejů, ssurmova@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 4, Vrchlického 9, vel. 0+1, 35,49 m2 vč. 
sklepa, 1. podlaží, stand. kat. Nájem (35 Kč/m2) 
1.261 Kč, služby (1 osoba) 1.580 Kč (+ 390 Kč 
každá další os.), celkem 2.841 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 na 
odd. pronájmů a prodejů, p. Heinrich, tel. 
554 697 426. Platnost nabídky: do 27. 1. 2013. 
Řízení obálkovou metodou: 30. 1. 2013 ve 
14.30 hod., Hlavní nám. 34, 2. patro, zasedací 
místnost. Písemné žádosti o pronájem tohoto 
bytu není nutno podávat! Zájemci o pronájem 
tohoto bytu se dostaví s občanským průkazem 
ve výše uvedený termín na řízení obálkovou 
metodou, nebudou již zvlášť obesíláni. Infor-
mace: p. Surmová, tel. 554 697 424, oddělení 
pronájmů a prodejů, ssurmova@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 8, ul. Albrechtická 98, vel. 1+1, 60,41 
m2, 2.NP. Nájem (40 Kč/m2) 2.337 Kč, služby 
(1 osoba) 1.590 (každá další 400 Kč), celkem 
3.927 Kč/měsíc/1 os. Jedná se o městský nájem-
ní byt postavený se státní dotací, jehož přiděle-
ní podléhá zvláštním podmínkám, stanove-
ných státem. Platnost nabídky: do 27. 1. 2013. 
Prohlídka bytu: Po 14. 1. (15.00 - 15.30). Tis-
kopis žádosti a informace: MěÚ Krnov, Hlavní 
nám. 34, odd. pronájmů bytů, p. Surmová, tel. 
554 697 424, ssurmova@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 na odd. pronájmů a prodejů, p. He-
inrich, tel. 554 697 426. Platnost nabídky: do 
27. 1. 2013. Tiskopis žádosti a informace: MěÚ 
Krnov, Hlavní nám. 34, odd. pronájmů bytů, 
p. Surmová, tel. 554 697 424, ssurmova@mu-
krnov.cz.
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Dejte vědět o svých akcích
ve sportovním kalendáři
Také v letošním roce je všem sportovcům 
a jejich fanouškům na webových stránkách 
města Krnova www.krnov.cz v odkazu Sport 
k dispozici Sportovní kalendář, kde mohou 
zveřejnit nebo najít informace o pravidelných 
utkáních a dalších sportovních akcích. Veškeré 
informace od pořadatelů a sportovních klubů 
shromažďuje a do kalendáře zařazuje ing. Mo-
nika Vyležíková z odboru školství, kultury 
a sportu, e-mail: mvylezikova@mukrnov.cz, 
tel. 554 697 412. Za rok 2012 bylo ve sportov-
ním kalendáři celkem zaznamenáno 390 utká-
ní, zápasů, akcí či turnajů.
Spotřebitelská poradna
Občanské sdružení spotřebitelů TEST nabízí 
spotřebitelům bezplatné právní poradenství 
z oblasti spotřebitelského práva (reklamace, ne-
dodání zboží v termínu, poškození oděvu v čis-
tírně, předváděcí akce, ubytování v hotelu nižší 
kategorie, vysoké vyúčtování za energie, pod-
mínky pojistných, úvěrových a leasingových 
smluv a jiné) na telefonní lince 299 149 009. 
Poradenství je zdarma, platí se pouze cena 
běžného hovoru. Provozní doba je od pondělí 
do pátku od 9 do 17 hodin. Dále sdružení na-
bízí databázi nebezpečných výrobků na www.
nebezpecnevyrobky.cz a na www.dtest.cz ke 
stažení vybrané vzory právních listin a podání 
vypracovaných pro konkrétní účely.

Ze zpráv  
městské policie
www.mpkrnov.cz
Amnestii oslavil krádeží vodky
Pořádně slavit chtěl v úterý 8. ledna čtyřiadva-

Zápisy do prvních tříd 
budou opět netradiční 

Změny v zákoně o silničním
provozu pro rok 2013

Vzdělávání pro seniory 

Deset největších problémů 
Krnova bylo ověřeno anketou 

Služby pro občany včetně té veřejné, sKarty či nezaměstnanost. To byla nejvíc diskutovaná té-
mata během návštěvy, kterou 7. ledna na Krnovsku a Bruntálsku absolvovala ministryně práce 
a sociálních věcí Ludmila Müllerová. Dopoledne přijela v doprovodu poslance Pavola Lukši 
také do Krnova, kde se setkala s vedením města a zúčastnila se slavnostního otevření pracoviště 
OSSZ Bruntál v Krnově. To nově sídlí v budově městského úřadu na Vodní ulici.

Dvě stě sedmdesát krnovských dětí, jež 
k 31. 8. 2013 dovrší šesti let, a 57 předškolá-
ků, kteří měli pro letošní školní rok odklad, 
čeká už za tři týdny zápis do prvních tříd. 
Pro čtyři základní školy zřízené městem Kr-
nov se uskuteční ve čtvrtek 7. února a v pá-
tek 8. února vždy od 14 do 17 hodin, Mateř-
ská škola a základní škola Slezské diakonie 
má zápis jen ve čtvrtek 7. února, a to rovněž 
v době od 14 do 17 hodin. 

Aby se budoucí prvňáčci těšili do školních 
lavic, pedagogové jim zápis zpestří nejrůz-
nějšími aktivitami. „Zápis jsme pojali jako 
pohádkovou cestu školou, na níž budou děti 
plnit úkoly, které ověří jejich školní zralost. Za 
splnění úkolu získají razítko do pamětního 
listu a drobnou odměnu,“ řekla zástupkyně 
ředitele Základní školy Smetanův okruh Jiři-
na Zámarská. Se světem fantazie, který dob-
ře znají, se děti setkají také v Základní škole 
Janáčkovo náměstí. „Naše letošní téma zápisu 
zní pohádkové bytosti z Večerníčku. Aby děti 
k zápisu nepřicházely do úplně neznámého 
prostředí, budou mít možnost navštívit naši 
školu společně s rodiči ještě před ním. Na 
čtvrtek 24. ledna jsme od 8.00 do 13.30 hodin 
připravili den otevřených dveří. Kdo bude mít 
zájem, může navštívit ve stejný den odpoledne 
i školní družinu,“ uvedla zástupkyně ředitele 
pro 1. stupeň Jana Hlaváčková. Den otevře-
ných dveří budou mít také v Mateřské škole 
a základní škole Slezské diakonie. „Obě budo-
vy školy, na Hlubčické ulici a na SPC, budou 
pro veřejnost otevřené od 9 do 15 hodin v den 
zápisu, to je ve čtvrtek 7. února.  Návštěvníci 
uvidí, jak pracujeme, odnesou si užitečný dá-
rek a dostanou také malé občerstvení,“ pro-
zradil ředitel školy Svatopluk Chlápek. 

Ostatní školy dny otevřených dveří ne-
chystají. „Před zápisem nemáme žádný den 
otevřených dveří. V průběhu celého roku spo-
lupracujeme s mateřskými školami formou 
různých společných akcí a pro rodiče předško-
láků organizujeme návštěvu školy na konci 
kalendářního roku,“ řekl ředitel Základní 
školy Dvořákův okruh Boris Stodůlka. 
Podobně si počínají také v Základní škole 
Žižkova. „V podzimních měsících jsme pořá-
dali dvě odpoledne s názvem „Škola pro před-
školáky“, jichž se účastnily děti z mateřských 
škol, které spadají do našeho obvodu. Jejich 
prostřednictvím jsme chtěli rodičům ukázat, 
jak se změnila škola po rekonstrukci, a děti 
seznámit s jejich budoucími učitelkami,“ při-
blížil ředitel školy Zdeněk Obruča.

Školní docházka je ze zákona povinná 
a rodič či zákonný zástupce dítěte je proto 
povinen přihlásit dítě k zápisu. Zažitou for-
mou je, že se rodič spolu s dítětem dostaví 
k zápisu v určenou dobu na základní školu 
podle školských obvodů, na něž je město 
rozděleno. Povinnost dostavit se k zápisu 
mají i rodiče, jejichž dítě má nějakou speci-
ální vzdělávací potřebu a u nichž je jen malý 
předpoklad, že by jejich dítě absolvovalo 
základní školu fungující v běžném rozsahu. 
Novinkou, kterou přinesla novela školského 
zákona, je omezení bezúplatnosti poslední-
ho ročníku mateřské školy na 12 měsíců. To 
znamená, že za děti s odkladem školní do-
cházky, které budou poslední ročník mateř-
ské školy absolvovat opětovně, musí rodiče 
platit školné. Omezení bezúplatnosti před-
školního vzdělávání na 12 měsíců neplatí 
pro děti se zdravotním postižením. 

(dc)

Dnem 19. ledna 2013 nabude účinnosti 
novelizovaný zákon č. 361/2000 Sb., o pro-
vozu na pozemních komunikacích a o změ-
nách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 297/2011 Sb., kterým 
byla do českého právního řádu transponová-
na směrnice Evropského parlamentu a Ra-
dy. Zároveň byla také novelizována vyhláška  
č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech 
a o registru řidičů, vyhláškou 243/2012 Sb.

Novelizace přináší značné změny. V otáz-
ce „populární“ výmluvy na osobu blízkou při 
řešení spáchání přestupku pravidel provozu 
na pozemních komunikacích začne platit, 
že pokud se nepodaří zjistit konkrétního 
řidiče, který se daného přestupku dopustil, 
odpovědnost v plném rozsahu spadá na pro-
vozovatele vozidla. Další změna je promít-
nuta do nového vzoru řidičského průkazu 
nebo do nové skupiny řidičského oprávnění 
– A2. Do řidičského průkazu budou pro-
váděné zápisy všech skupin vozidel, které 

je držitel oprávněn řídit. Dochází ke změ-
ně věkové hranice pro udělení řidičského 
oprávnění u skupin vozidel A, A2, C, C+E 
a D, D+E. Do řidičského průkazu bude nově 
zaznamenávána profesní způsobilost řidiče. 
Dále od 19. 1. 2013 budou nové formuláře 
Žádost o řidičské oprávnění a Žádost o vy-
dání řidičského průkazu. Nové náležitosti 
k udělování řidičských oprávnění jsou pře-
devším obsažené v § 80a, § 80, § 81, § 83,  
§ 91, § 92 a § 105.

Vzhledem k rozsahu změn citovaného zá-
kona a vyhlášky není účelem tohoto článku 
detailně citovat změny jednotlivých usta-
novení novelizovaného zákona a vyhlášky, 
ale upozornit a poskytnout všeobecnou 
informaci řidičům, že od 19. ledna 2013 
dochází k výrazným změnám v zákoně o sil-
ničním provozu a ve vyhlášce o řidičských 
průkazech. Ing. Miroslav Mohyla, vedoucí 
odboru dopravy a silničního hospodářství 
MěÚ Krnov

Slezská univerzita v Opavě přichází před 
zahájením letního semestru akademického 
roku 2012-2013 s aktuální nabídkou cyk-
lického vzdělávání zvláště pro ty ze seniorů, 
kdo mají zájem získat nejnovější poznatky 
z psychologie a z práva. Ve Vzdělávacím 
centru v Krnově totiž v období od 19. února 
do 7. května proběhne tucet přednášek na 
aktuální témata z obou uvedených disciplín, 
při nichž se posluchači setkají s odbornými 
pracovníky dvou součástí Slezské univerzity, 
a to Fakulty veřejných politik v Opavě a Ob-
chodně podnikatelské fakulty v Karviné. 
Organizátoři cyklu tak nyní dávají novou 
příležitost seniorům k doplnění těch poslu-
chačů, kteří se již dříve rozhodli předplatit 
si celoroční program Univerzity třetího věku 
a v zimním semestru absolvovali přednášky 
z filozofie.

„Při zachování úterních termínů se při-
pravené přednášky budou konat v jednotném 
čase od 15.45 do 17.15 hodin,“ říká pracov-
nice oddělení pro studijní a sociální záleži-
tosti rektorátu Slezské univerzity v Opavě 
Jolana Lisztwanová a dodává, že přihlásit 
se není nijak složité. „Přímo v místě konání 
přednášek, tedy ve Vzdělávacím centru v Kr-
nově, bude 6. a 13. února od 9 do 11 hodin 
k dispozici kolega Vratislav Hruzík, který je 
připraven se zájemci veškerou administrati-
vu vyřídit,“ připomíná a připouští rovněž 
možnost přihlášky elektronické, k níž lze 

vše potřebné najít na http://www.slu.cz/slu/
cz/czv. „Konečně těm, kdo by snad rozhod-
nutí nechali až na dnes populární termín last 
minute, nabízíme šanci zapsat se a účastnický 
poplatek ve výši 600 korun uhradit ještě bez-
prostředně před zahájením první přednášky, 
to je 19. února,“ doplňuje.

Posluchači hned na začátku cyklu obdrží 
sylaby, v nichž jsou obsaženy základní teze 
všech dvanácti přednášek, které se budou 
konat jako obvykle v kongresovém sále 
Vzdělávacího centra v areálu Za Drahou. 
Pokud jde o obsah vzdělávání, nebudou 
v jeho první části chybět témata sledující 
efektivnost učení v seniorském věku nebo 
osvětlující zásady rovnosti přístupu ke 
vzdělání v postmoderní době. Představí 
i moderní pohledy na výchovu dětí. Druhá 
polovina cyklu se soustředí na prezentaci 
aktuálních otázek jak ústavního, tak správ-
ního, rodinného, občanského a dědického 
práva. „Celý cyklus je koncipován tak, aby se 
teoretické poznatky střídaly s praktickými ná-
vody na jednání seniorů v jim blízkých život-
ních situacích,“ ujišťuje Lisztwanová a nové 
posluchače do komunity těch, kdo zůstá-
vají Univerzitě třetího věku v Krnově věrni 
dlouhodobě, upřímně zve. „Vždyť celoživotní 
vzdělávání pořádané Slezskou univerzitou tu 
má už téměř patnáctiletou tradici a setká-
vá se s příznivým ohlasem,“ uzavírá. Ivan  
Augustin, Slezská univerzita v Opavě

V polovině listopadu loňského roku proběh-
lo první Fórum Zdravého města Krnova, na 
kterém jeho účastníci nadefinovali celkem 18
dílčích problémů a posléze vybrali deset nej-
větších. Pro ověření nadefinovaných problémů 
proběhla v průběhu listopadu až prosince ve-
řejná anketa prostřednictvím anketních lístků, 
které byly k dispozici v listinné i elektronické 
podobě. Anketní lístek zahrnoval 18 problé-
mů, z nichž občané měli vybrat maximálně 
dva, které je trápí nejvíce. Hlasování bylo 
ukončeno k 31. prosinci 2012 a celkově se vrá-
tilo 431 anketních lístků. Jednotlivé problémy 
získaly na fóru a v anketě celkem 968 hlasů, 
vyslovilo se pro ně 535 hlasujících.

Největším problémem města byl fórem 
určen nevyhovující stav koupaliště a měst-
ských lázní, které vyžadují rekonstrukci. 
Tento problém jednoznačně vyhrál také 
v rámci anketního šetření. Dalším problé-

mem je nedostatečná nabídka pracovních 
příležitostí a s tím související vysoká neza-
městnanost. Třetí místo, jak po fóru, tak po 
anketě, získal problém týkající se bezpečnos-
ti, kde se občané v hojném počtu přiklonili 
k omezení, až zrušení počtu heren. Vysoký 
počet hlasů byl udělen také záležitosti týka-
jící se zlepšení dopravní dostupnosti města 
a možnosti vybudovat obchvat. 

Komplexní materiál bude předložen Za-
stupitelstvu města Krnova na jeho nejbliž-
ším zasedání.

Vyhodnocení ankety a seznam ověřených 
problémů je zveřejněn na webových strán-
kách města www.krnov.cz, odkaz Informač-
ní centrum – Akce a oznámení. Aktuální 
informace související s projektem Zdravé 
město Krnov naleznete také na Facebooku. 
Ing. Tomáš Kolárik, koordinátor projektu 
Zdravé město Krnov 

Město chce uspořit metodou 
energetických služeb se zárukou

Město Krnov se jako každý správný hospo-
dář snaží snížit energetickou náročnost budov, 
které vlastní, a ušetřit tím na provozních ná-
kladech. Dosud úsporná opatření, například 
zateplení fasád nebo výměny oken, hradilo 
z městského rozpočtu nebo je spolufinanco-
valo z dotačních titulů. Letos chce vyzkoušet 
jiný způsob - metodu EPC, Energy Perfor-
mance Contracting, což v překladu znamená 
energetické služby se zárukou, kdy vstupní 
investice města je nulová a veškeré náklady 
a odměny dodavatele jsou hrazeny z dosaže-
ných úspor v provozních nákladech. „Otesto-
vat takovou možnost nám umožnila stotisícová 
dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 
kterou jsme získali na zpracování posudku jed-
notlivých objektů v majetku města vhodných 
pro rekonstrukci vytápění metodou EPC,“ uve-
dl místostarosta Michal Brunclík.

„Celkem jsme vytipovali dvanáct objektů, 
s nimiž máme z hlediska energetické nároč-
nosti problémy, a nechali Krajskou energetic-
kou agenturu Moravskoslezského kraje, aby 

posoudila, v kterých z nich by se vyplatila 
realizace úspor metodou EPC. Z těchto pak 
rada města vybrala tři,  školu na Hlubčické 
ulici, Středisko volného času Méďa a mateř-
skou školu na Mikulášské ulici, a v nich letos 
proběhnou rekonstrukce otopného systému 
metodou EPC,“ řekla vedoucí správy majet-
ku města Lenka Andršová. 

Nyní město čeká výběr zhotovitele veřej-
né zakázky „Realizace energetických úspor 
na vybraných objektech v majetku města 
Krnova metodou EPC“, jejímž předmětem 
je realizace energeticky úsporných opatření 
a souvisejících služeb, které generují takové 
úspory, jež zajistí následné splácení vyna-
ložených celkových nákladů. „Tyto úspory 
musí být dodavatelem smluvně garantová-
ny po celou dobu trvání projektu,“ vysvětlil 
místostarosta a dodal: „Realizací energeticky 
úsporných opatření dojde ke snížení energe-
tické náročnosti budov, což je jedním z hlav-
ních předpokladů udržitelnosti a zachování 
jejich dalšího provozu.“                              (dc)

Sociální asistence zajišťuje
pomoc a podporu rodinám 

Služba Sociální asi-
stence Krnov, Rýma-
řov, jako jedna ze slu-
žeb Slezské diakonie, 
působí v Krnově již 
od roku 2006. Posky-
tuje pomoc a podporu 
rodinám, které se do-

staly do sociálně tíživé situace na Krnovsku, 
Albrechticku, Osoblažsku a Rýmařovsku. 

Tyto rodiny se často potýkají s obtíže-
mi v oblastech výchovy a vzdělávání dětí, 
hospodaření, bydlení a vedení domácnosti, 
v komunikaci s úřady, dluhy, nezaměstna-
ností apod. Někdy situace v rodině dochází 
až tak daleko, že negativně ovlivňuje zdárný 
vývoj a výchovu dětí tak, že je ohroženo je-
jich setrvání v rodině. Také v tomto případě 
nabízí služba pomocnou ruku, aby se stav 
v rodině stabilizoval a děti mohly vyrůstat 
se svými rodiči a sourozenci v prostředí své-
ho domova.

Naše služba je terénní, tzn. že sociální asi-
stentky po domluvě navštěvují rodiny přímo 
v jejich domácnostech, obvykle dvakrát až 
třikrát, minimálně jedenkrát za týden. Veš-
keré služby jsou poskytovány zdarma. Doba 
poskytování služby je pondělí až pátek od 
8.00 do 16.00 hodin.

Na začátku spolupráce je vždy dojednává-
na „zakázka“ rodiny. Bavíme se o tom, s čím 
potřebuje rodina pomoci a co je schopna 

služba sociální asistence nabídnout. Poté se 
s každou rodinou uzavírá smlouva, zpravi-
dla na rok, v níž je uveden cíl, na němž se 
bude pracovat. Rodina může smlouvu kdy-
koliv vypovědět.

V rámci spolupráce se službou sociální 
asistence je rodinám nabízena podpora 
v nácviku zvládání každodenní péče o děti, 
domácnost, rodinné hospodaření, jednání 
s úřady, školou, školkou, zařízením ústavní 
výchovy, soudy, policií, komunikace se sou-
sedy, rodinou, blízkými. Podpora může být 
rodině poskytována také např. při vyjedná-
vání o dávkách, hledání vhodného bydlení, 
zaměstnání, při hledání a docházení do 
školy, školky či zájmových aktivit pro děti, 
k lékařům, při doučování a výchovně vzdě-
lávacích činnostech s dětmi, při vyhledávání 
informací a další.

V rámci projektu „Nejsme na to sami“ 
nabízíme také rodinám možnost společného 
trávení volného času v herně v budově býva-
lé školy na náměstí Míru, kam mohou přijít 
během každého pracovního dne v odpoled-
ních hodinách a společně si něco vyrobit, 
zahrát hry, využít počítač s připojením na in-
ternet apod. Kontakt: Sociální asistence Kr-
nov, Rýmařov, nám. Míru 13, 794 01 Krnov; 
kontaktní osoba: Mgr. Katrin Surovková, tel. 
734 439 347; email: soc.as@sdk.cz; www.
slezskadiakonie.cz. Mgr. Katrin Surovková, 
Sociální asistence Krnov, Rýmařov

Městský úřad v Krnově, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
Vedoucí úřadu vyhlašuje v souladu se zákonem číslo 312/2002 Sb. § 7

výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referenta oddělení vodního a odpadového hospodářství
odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.
Zákonné předpoklady, kvalifikační požadavky, osobnostní předpoklady  

a další informace, včetně platového zařazení, naleznete na internetových stránkách města 
www.krnov.cz, v odkazu Výběrová řízení / Volná pracovní místa na MěÚ Krnov.

Přihlášku včetně všech povinných příloh zašlete poštou, nebo doručte do podatelny
do 28. ledna 2013 (do 15.00 hod.)

na MěÚ v Krnově, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov.
Přihlášku zašlete v zalepené obálce, označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT“ 
s uvedením adresy uchazeče. Bližší informace podá ing. Rostislava Rollerová, vedoucí

odboru ŽP MěÚ, tel. 554 697 327, nebo Dagmar Jatzková, DiS., tel. 554 697 253.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varhanářská škola oslaví 
dvacetiny nejen koncertem

Návštěvou koncertu podpoříte 
Poradnu rané péče Matana

Vepřo knedlo zelo je komedií, 
která vydatně polechtá bránici

Od sametové revoluce 
nás dělí už třiadvacet let 

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

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

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

Krátce

Extrémní lyžování, zimní horolezec-
ké výstupy, snowboarding, skialpinismus, 
snow-kiting a další aktivity v zimní přírodě 
přinese do Krnova ve čtvrtek 29. listopadu 
Filmový festival zimních sportů - celove-
černí pásmo špičkových filmů, úspěšných 
na mezinárodních filmových festivalech. 
Šokující výkony a skvělé záběry budou moci 
zájemci zhlédnout od 17.00 hodin v neku-
řácké části hospody Pod obrazem v areálu 
krnovského zámku.

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

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

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

Sníh, led a adrenalin ve filmu

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

ky, vánoční punč a pečené kaštany. Někteří 
vystavovatelé předvedou své umění naživo, 
děti i dospělí budou mít možnost poslat svá 
přání Ježíškovi prostřednictvím Ježíškovy 
pošty. Poslední možnost navštívit zámek 
v roce 2012 se nabízí v sobotu 8. prosince, 
kdy se zde bude konat Vánoční koncert. 
Soutěž o nejlepší
vánoční perníček
Matice slezská, odbor Krnov vyhlašuje sou-
těž O nejlepší krnovský perníček, která se 
bude konat ve středu 12. prosince od 16 ho-
din ve spolkovém domě Flemmichova vila 
u kina Mír. Každý soutěžící přinese s sebou 
asi 10 kousků perníčků, jež porota anonym-
ně ohodnotí a nejlepší tři odmění. Soutěž je 
spojena s posezením a povídáním ve spol-
kové kavárně. 
Cestou necestou 
s Miroslavem Donutilem
V Městském divadle Krnov vystoupí ve čtvr-
tek 6. prosince oblíbený herec a vypravěč 
Miroslav Donutil. V one man show „Cestou 
necestou“ provede diváky historkami ze své-
ho života, během představení zazní písnič-
ky ze zpívaných titulů Balada pro banditu, 
Písničky z provázku a Ten báječnej mužskej 
svět.
Adventní koncert
Obec Brantice a Římskokatolická farnost 
Brantice pořádají v sobotu 8. prosince 
v 15.00 hodin ve farním kostele v Branticích 
tradiční Adventní koncert, na němž vystou-
pí Ženský pěvecký sbor Krnov pod vedením 
Jany Hlaviznové. 

�

cetiletý muž, když se dozvěděl, že amnestie 
prezidenta Václava Klause se vztahuje i na něj. 
V šest hodin odpoledne se vydal pro alkohol 
do hypermarketu Albert, kde si pořídil tři 
lahve vodky Finlandia. Platit za ně ale nemínil 
a snažil se je při průchodu pokladnami ukrýt. 
To se mu nepodařilo. Byl odhalen členem bez-
pečnostní služby, který zloděje zadržel a předal 
přivolané hlídce městské policie. Strážníci 
muži vysvětlili, že radost z amnestie není dů-
vodem ke krádeži, převezli ho k ověření totož-
nosti na obvodní oddělení Policie ČR a předali 
policistům.
Zloděje prozradily  
stopy ve sněhu
Stopy v čerstvě napadaném sněhu, kterých si 
motohlídka městské policie všimla v pátek 
11. ledna před druhou hodinou ranní při 
kontrole zahrádek u řeky Opavice, dovedly 
strážníky k vykradené zahradní chatce. Při 
jízdě od Chomýžské ulice podél zahrádek 
směrem k nemocnici strážníci uviděli stopy 
dvou osob, které z cesty odbočily do pole. To 
vzbudilo jejich ostražitost a rozhodli se zkon-
trolovat okolní zahrádky. Jejich podezření se 
potvrdilo u zahrádky číslo 135, která měla 
vyraženou vstupní branku a vypáčené dveře 
u chatky. Hlídka přivolala Policii ČR, jeden ze 
strážníků zůstal na místě a další dva se pustili 
po stopách zlodějů. Počasí ale sledování ne-
přálo, kvůli hustému sněžení se stopy rychle 
ztrácely pod sněhem a v poli se strážníkům 
ztratily úplně. Veškeré poznatky strážníci pře-
dali policistům, kteří na místo přijeli s majite-
lem zahrádky a s psovodem. Případ dále šetří 
Policie ČR. 
Ze strachu vylezl  
na střechu zámku
Oznámení, že na střeše Cafe clubu Romano 
v areálu zámku sedí muž a dožaduje se po-
moci, přijali strážníci v sobotu 12. ledna po 
čtvrté hodině ranní. Po příchodu hlídky jed- 
načtyřicetiletý muž slezl po hromosvodu na 
zem a strážníkům svůj čin vysvětlil tím, že se 
na střeše ukryl před lidmi, kteří sedí naproti 
v hospodě a chtějí ho zabít. Protože muž po-
škodil hromosvod a vznikla tím škoda třetí 
osobě, byla na místo přivolána Policie ČR, kte-
rá si případ převzala.

Kam za kulturou
Kino Mír 70
www.kinomir.wz.cz
VRAŽEDNÁ HRA – akční. Pá 18. 1. - Ne 20. 
1. (17.45).
NESPOUTANÝ DJANGO – western. Pá  
18. 1. - Ne 20. 1. (20.00), Po 21. 1. - St 23. 1. 
(17.00).
SNÍŽEK, BÍLÝ KOŽÍŠEK – animovaný. So 19. 
1. - Ne 20. 1. (15.45).
HASTA LA VISTA! – tragikomedie. Bio Senior 
klub. Po 21. 1. (15.00).
ATLAS MRAKŮ – drama. Po 21. 1. - St 23. 1. 
(20.00).
OCELOVÁ PĚST – rodinný. Kino Bijásek. St 
23. 1. - Čt 24. 1. (13.45). 
LINCOLN – životopisný. Čt 24. 1. - Ne 27. 1. 
(17.15), Po 28. 1. - St 30. 1. (20.00).
SUNSET BLVD. – psychologický. Projekt 100/
2013. Filmový klub. Čt 24. 1. (20.00). 
MLÁDEŽI NEPŘÍSTUPNO – povídkový. Pá 
25. 1. - Ne 27. 1. (20.00), Po 28. 1. - St 30. 1. 
(17.45).
O MYŠCE A MEDVĚDOVI – animovaný. So 
26. 1. - Ne 27. 1. (15.30).
ČTYŘLÍSTEK VE SLUŽBÁCH KRÁLE – ani-
movaný. Čt 31. 1. - St 6. 2. (15.45).
NIC NÁS NEROZDĚLÍ – drama / thriller. 
Čt 31. 1. - Pá 1. 2. (17.45), So 2. 2. - Ne 3. 2. 
(20.00).
GANGSTER SQUAD - LOVCI MAFIE – kri-
minální. Čt 31. 1. - Pá 1. 2. (20.00), So 2. 2. - Ne 
3. 2. (17.45).
Koncertní síň sv. Ducha
ŠTĚPÁN RAK – kytarový recitál. Út 26. 2. 
(19.00).
Městské divadlo 
MAXIPES FÍK – pohádka, hraje Divadlo Petra 
Bezruče Ostrava, pro žáky 1. - 5. tříd ZŠ. Po 4. 
2. (10.30), Út 5. 2. (9.00, 10.30). 
CESTOU NECESTOU s Miroslavem Donuti-
lem – talk show. Čt 7. 2. (19.00). 
LUCERNA – klasická hra obohacená o písně 
skladatele Zdeňka Bartáka s texty Eduarda 
Krečmara, hraje Těšínské divadlo. Čt 21. 2. 
(19.00).
O VLKU A KŮZLÁTKÁCH – pohádka, Slez-
ské divadlo Opava. Ne 24. 2. (15.30).
4TET – mimořádný koncert vokálního usku-
pení: J. Korn, J. Škorpík, D. Kollár, D. Uličník. 
St 20. 3. (19.00). 
Městské muzeum 
Flemmichova vila, Hlubčická 20
Otevřeno Út - Ne (8.00 - 18.00)
NECHTE NA HLAVĚ – výstava o historii po-
krývek hlavy, potrvá do 24. 3.
3 TVŮRCI SLEZSKA – Stanislav Dostál (foto-
grafie), Grzegorz Kubiak (fotografie), Jaroslava
Rybová (keramika). Vernisáž výstavy Pá 18. 1. 
(17.00), výstava potrvá do 17. 2.
MALÍŘSTVÍ 19. STOLETÍ – dlouhodobá ex-
pozice portrétní a žánrové malby v oblasti zá-
padního Slezska. 
SVČ Méďa
www.svcmeda.cz
PES A JÁ – kurzy poslušnosti v hale v Hlub-
čické ulici. Od 18. 1. do 18. 2. každé pondě-
lí a pátek vždy od 16.00 hod. Cena 100 Kč 
(10 lekcí po 10 Kč). Více informací na tel. 
737 537 466.
KURZ ŘECKÝCH TANCŮ – lekce pro za-
čátečníky 16.00 - 17.30, pro pokročilé 17.30 - 
19.00. So 19. 1.
PES A JÁ – beseda s veterinářem (krmivo, vý-
voj, zdraví). Vstupné 10 Kč. Čt 24. 1. (16.00).
TANEČNÍ MARATON – So 9. 2. (14.00 - 
17.00).

Kofola Music Club
slaví tuto sobotu 10 let

Projekt 100 nabídne ceněná 
díla, první bude Sunset Blvd.

Ve Flemmichově vile se
sejdou tvůrci ze Slezska

Závěr roku v domově pro seniory

S Junákem v zimní Praze

Listárna

Krátce

Nejrůznější šátky, klobouky, čepce, vojenské čapky a přilby mohou vidět návštěvníci Flemmi-
chovy vily na výstavě nazvané Nechte na hlavě, která prezentuje zajímavé muzejní sbírkové 
předměty Vlastivědného muzea v Šumperku a Městského muzea Krnov. K nejzajímavějším 
patří originální vějířovité dámské měšťanské čepce z poloviny 19. století, vojenské čáky z konce 
19. století i novější dámské a pánské klobouky z 20. až 60. let 20. století. Výstava, která nabízí 
možnost si nejrůznější historické čepce a klobouky také vyzkoušet, potrvá do 24. března.

Funky diva Tereza Černochová s ka-
pelou Skupina, formace hvězdných hitů  
80. a 90. let Naboo Band, nezničitelný  
Dj Muflon a také Lepa Sax jsou aktéry ve-
čírku, který u příležitosti deseti let své no-
vodobé existence pořádá v sobotu 19. ledna 
Kofola Music Club.

„Pro prvních sto padesát návštěvníků bude 
u vstupu připraven welcome drink zdarma 
a pro všechny pak krásná podívaná na dívky, 
jejichž těla si pro své výtvarné kreace vybral 
umělecký tatér a člen Světové organizace 
bodypaintingu Ivo Výboch. Během celé akce 
budou rovněž promítány fotografie z desetile-
té éry klubu, na nichž bude k vidění nespočet 
kapel, které v klubu vystupovaly. Bohužel 
s Terezou Černochovou nevystoupí avizovaný 
Matěj Ruppert, který se omluvil pro povin-
nosti s Monkey Business, ale program bude 
i tak pestrý,“ láká k návštěvě manažer klubu 
Martin Hradečný, jemuž se letos dostalo 
velkého uznání, když ho o členství požádala 
Akademie populární hudby, která rozhodne 

o letošních držitelích cen Anděl, a on nabíd-
ku přijal. 

Historie krnovského hudebního klubu se za-
čala psát 17. března 1992, kdy se otevřely dveře 
Rocker klubu, který vznikl v budově bývalého 
kulturního domu v Krnově-Kostelci díky sku-
pině mladých lidí. V té byl od samého počátku 
také Martin Hradečný, který se po čtyřleté pře-
stávce, během níž působil v klubu Las Vegas, 
vrátil před deseti lety do kosteleckého klubu, 
kterému změnil název na Kofola Music Club. 
Od té doby klub patří mezi nejvyhledávanější 
koncertní místa v České republice. Ročně ho 
navštíví přibližně sto kapel, včetně divadelních 
a jiných uměleckých seskupení. Kofola Music 
Club je jeden z největších a nejlépe vybave-
ných hudebních klubů na Moravě a ve Slezsku 
a dokáže hostit i technicky náročné vystou-
pení. Z českých legend v klubu vystoupily 
například Pražský výběr, Monkey Bussines,  
J. A. R., Kryštof, Katapult, Olympic, Čechomor 
a mnoho dalších, ze zahraničních pak Smokie, 
Nazareth nebo Sepultura. 

3 tvůrci Slezska. To je název kolektivní 
výstavy tří slezských výtvarníků ve Flemmi-
chově vile, která krnovskému publiku před-
staví významnou ostravskou keramičku Ja-
roslavu Rybovou a dva fotografy, Grzegorze 
Kubiaka z polského Prudniku a Stanislava 
Dostála z Ostravy.

Jaroslava Rybová v Krnově vystavuje po-
prvé. „V její tvorbě převažují soubory užité 
keramiky, plastiky a plakety, v posledních 
letech se ale nejvíce věnuje tvorbě keramic-

kých obrazů a zahradních plastik. Premiéru 
v Krnově budou mít také infračervené foto-
grafie Stanislava Dostála a snímky polského 
fotografa Grzegorze Kubiaka. Převažujícím 
námětem tvorby tohoto prudnického umělce 
je jeho rodné město,“ přiblížila díla autorů ve-
doucí Městského muzea Krnov Ivana Zajíco-
vá. Vernisáž výstavy se koná v pátek 18. led-
na v 17.00 hodin, o úvodní slovo se postará 
pedagog a výtvarník Josef Odráška. Výstava  
3 tvůrci Slezska bude k vidění do 17. února.

Výtvarná soutěž „Víme, kde bydlíme, co máme zajímavého, co umíme...“, kterou vloni pořádalo 
sdružení obcí Mikroregion Krnovsko, zná od prosince své vítěze. Jsou jimi Vladislav Dlouhý  
(ZŠ Město Albrechtice), Tara Víchová (ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov) a Petr Janošec (ZŠ Třemeš-
ná), kteří v polovině prosince na krnovské radnici z rukou starostky města Krnova Aleny Kru-
šinové převzali hodnotné ceny podle jejich přání - tablet, MP5 přehrávač, sadu olejových barev 
s malířským plátnem – a kalendář Mikroregionu Krnovsko na rok 2013 s obrázky ze soutěže.

O leteckých bojích v okolí
Krnova na konci války
Osudy posádky havarovaného amerického 
bombardéru u Skrochovic, boj o život an-
glického pilota v blízkosti Krnova, tragický 
osud amerického pilota při havárii u Tře-
mešné. Tyto a další příběhy leteckých bojů 
v okolí Krnova na konci 2. světové války 
představí v přednáškovém sále spolkového 
domu „U synagogy“ v Soukenické ulici Da-
libor Zlomek. Jeho přednáška „Křídla nad 
Krnovem“, kterou pořádají občanská sdru-
žení Flemmichova vila a Krnovská synago-
ga, se koná v pátek 18. ledna v 18.00 hodin. 
Městská knihovna
zlepšuje své služby
V hlavní budově Městské knihovny Krnov 
v Soukenické ulici byl v těchto dnech insta-
lován a zprovozněn zcela nový automat na 
teplé nápoje. Automat se nachází u hlavní-
ho vchodu a nabízí kvalitní kávové nápoje 
a čaje, které čtenářům zpříjemní návštěvu 
knihovny nejen v mrazivých dnech. 
Přednáška o pentagramech
v čítárně spolkového domu
Občanské sdružení Flemmichova vila při-
pravilo na pondělí 21. ledna další přednášku 
z cyklu „Cvilín, víc než místo nad městem“. 
Má název Pentagramy na Moravě a Slezsku 
aneb Co by tomu řekl Däniken a přednášejí-
cí, Richard Hrček, se bude věnovat záhadám 
virtuálních obrazců na zemském povrchu 
a objasní, jak spolu souvisejí Radhošť, Svatý 
kopeček, Hostýn, Velehrad a Cvilín. Před-
náška v čítárně spolkového domu u kina 
Mír začíná v 18.00 hodin. 
Předplatné do divadla
Ještě do 20. ledna se lze přihlásit k před-
platnému do divadla na rok 2013, které za  
950 nebo 900 korun nabízí sedm předsta-
vení. Mezi jinými to bude Lucerna Aloise 

Jiráska v podání Těšínského divadla, tragi-
komedie Vše o mužích Studia Dva Praha 
s Marošem Kramárem, Filipem Blažkem 
a dalšími, monodrama Žena Vlčí mák s he-
rečkou Hanou Maciuchovou nebo hudební 
revue Sekretářky z Ostrožné a divadelní 
adaptace Tří mušketýrů, s nimiž do Krno-
va zavítá Slezské divadlo Opava. Přihlášky 
přijímá MIKS Krnov, nám. Míru 14, tel. 
554 614 706. 
Vzpomenou na oběti 
holocaustu
Židovská obec v Ostravě a občanské sdru-
žení Krnovská synagoga pořádají v neděli 
27. ledna u příležitosti Mezinárodního dne 
obětí holocaustu a Dne předcházení zloči-
nům proti lidskosti setkání v sále spolko-
vého domu U synagogy v Soukenické ulici, 
které začíná v 10 hodin. Úvodní slovo bude 
patřit zástupcům obou pořádajících organi-
zací, nad tématem se poté zamyslí pamětník 
Luděk Eliáš, oběti holocaustu připomene za-
pálení světel menory. Setkání uzavře modlit-
ba kantora Židovské obce Ostrava Michala 
Fořta. 
4TET v Krnově
Populární vokální uskupení 4TET, které 
tvoří Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kol-
lár a David Uličník, se chystá do Krnova. 
Gentlemani v cylindrech, kteří již deset let 
svými vystoupeními baví diváky, vystoupí 
v Městském divadle ve středu 20. března. 
Vstupenky na mimořádný koncert, který 
pořádá MIKS Krnov a VM ART produc- 
tion, jsou již nyní v předprodeji v Turistic-
kém informačním centru Krnov. Posluchači 
se mohou těšit na úžasné vokální výkony, 
nepřehlédnutelný design kostýmů, překva-
pivě originální pojetí aranžmá a neotřelé 
harmonie Jiřího Škorpíka i temperamentní 
herecké a taneční výkony všech aktérů. 

Také v letošním roce bude kino Mír hostit 
přehlídku Projekt 100, která chce nabídnout 
to nejlepší z filmové historie v restaurované 
digitální podobě. Projekt 100 startuje ve 
čtvrtek 24. ledna, kdy bude do českých kin 
uveden největší hollywoodský příběh všech 
dob Sunset Blvd. legendárního režiséra Bil-
lyho Wildera z roku 1950. Slavnostní projek-
ce filmu se sice koná v pražském kině Aero, 
ale ve stejnou dobu, to je od 20.00 hodin, ho 
uvede i krnovské kino. 

Sunset Blvd. je příběhem druhořadého 
scenáristy Joea Gillise a zapomenuté hvězdy 
němého filmu Normy Desmondové, kteří 

bez skrupulí využívají jeden druhého k na-
plnění svých ambicí. Normina posedlost ná-
vratem na plátno a šílená touha Joea vlastnit 
vedou ale nakonec k tragédii. 

V rámci Projektu 100 budou do českých 
kin v roce 2013 uvedena ještě další tři mi-
mořádně kvalitní, oceňovaná díla světové 
a české kinematografie, restaurovaná a v di-
gitální podobě. Spaghetti-western Tenkrát 
na Západě režiséra Sergia Leoneho z roku 
1968 (březen), kultovní film bratří Coenů 
z roku 1998 Big Lebowski (květen) a film
Všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného nato-
čený v roce 1968 (srpen).

Konec loňského roku byl v Domově pro 
seniory v Rooseveltově ulici zpestřen Miku-
lášskou zábavou, která se konala 7. prosince 
v prostorách velké jídelny. Potěšit naše kli-
enty svým vystoupením přišly sólistky sku-
piny New Age a tanečník hip hopu. Vánoční 
koledy zazpívali pracovníci domova v miku-
lášských čepičkách a celý večer doprovázela 
svým hudebním vystoupením paní Evka 
Urbanová. 

Další aktivitou našich klientů byla ná-
vštěva Vánočního jarmark. Zde si nakoupili 
drobné dárečky a zhlédli některá vystou-
pení. Krásné překvapení v podobě drob-
ného dárečku rozdali obyvatelům našeho 
domova dobrovolníci z Dobrovolnického 
centra Slezské diakonie pod vedením paní 
Veroniky Fofové. Tyto dárečky pro ně při-
chystaly děti z MŠ a ZŠ Slezské diakonie, ZŠ 
Zátor a ZŠ Janáčkovo náměstí Krnov, uživa-
telé služby sociální asistence Krnov v Městě 
Albrechticích a studenti Gymnázia Krnov 
a Střední průmyslové školy Krnov.

Každoroční vystoupení děti z MŠ Gorké-
ho a ZŠ Dvořákův okruh pod vedením paní 
učitelky Krygelové navodilo vánoční atmo-

sféru. Tečkou za vánočním obdobím bylo 
koncertní vystoupení harfistky paní Tomeč-
kové a sopranistky paní Šelle. 

I v průběhu celého roku se však v na-
šem zařízení konají nejrůznější kulturní 
akce a přednášky, ze kterých bychom rádi 
připomněli zejména vystoupení hudební 
skupiny Gipsy, pana Josefa Fojtáka, man-
želů Hudeczkových, pana Piláta s kolegy, 
divadelní vystoupení studentů Střední 
pedagogické školy a Střední zdravotnické 
školy Krnov, přednášky o inkontinenci, 
o kompenzačních pomůckách, o životním 
prostředí, výlety do přírody v blízkém okolí, 
návštěvy restaurací, nákupy v obchodech, 
oslavu stých narozenin naší klientky, účast 
na krnovském veletrhu poskytovatelů soci-
álních služeb, návštěvy oslav Dne seniorů 
v Osoblaze a Bruntále, návštěvu sochařské 
výstavy, zahradní slavnost a grilování, osla-
vu Dne seniorů v našem zařízení s hlavním 
hostem Naďou Urbánkovou a hadí ženou, 
gratulace jubilantům, ochutnávku jídel za-
hraniční kuchyně nebo účast na soutěžích 
s hlavolamy. Andrea Hradilová, Domov 
pro seniory Krnov

Naučné stezky po kostelích
Nadace OKD v roce 2012 podpořila dva 

projekty Mikroregionu - Sdružení obcí 
Osoblažska. Zatímco první projekt s ná-
zvem „Ochutnej Osoblažsko“ je již ukončen 
a vyúčtován, druhý projekt „Naučná stezka 
- Kostely Osoblažska I. etapa“ se teprve při-
pravuje k realizaci. 

Projekt získal grant ve výši 200 tisíc korun 
z programu Pro budoucnost. Cílem je vybu-
dovat naučnou stezku po kostelích a kaplič-
kách na Osoblažsku a v polském příhraničí. 
V první etapě vzniknou zastavení s naučnou 
tabulí, lavičkou, odpadkovým košem a sto-
janem na kola u kostela ve Slezských Ru-
dolticích, Rowném, Goluszowicích, u kaple 
v Rusíně, kostela v Matějovicích, Hrozové, 
Bohušově a kolem kaple v Koberně zpět do 
Slezských Rudoltic. Současně vznikne i pro-
pagační materiál o těchto místech, obsa- 

hující základní  informace včetně fotografií.
V současné době připravuje kancelář mi-

kroregionu veřejnou zakázku na dodavatele 
mobiliáře, občanské sdružení Královský sto-
lec kompletuje informace do propagačních 
materiálů a na informační tabule. Projekt 
bude ukončen do konce května 2013 a pří-
jemce grantu plánuje u příležitosti otevření 
stezky turistický pochod.

Připraveny jsou i další etapy naučných 
stezek. Druhá etapa bude realizována sou-
časně s první. Byla podpořena z Programu 
rozvoje venkova – osa IV. LEADER a po-
vede kolem kaple v Dívčím Hradě, kostela 
v Pitárné, Liptani, kaple v Bučávce a Hor-
ních Povelicích. Jsou připraveny i další eta-
py, na jejichž financování se hledají zdroje.  
Ing. Jana Richterová, Mikroregion - Sdru-
žení obcí Osoblažska

Závěr roku již tradičně trávíme na tzv. 
Zimáku, tedy akci poněkud zimního typu. 
Tentokrát jsme výjimečně mezi svátky nevy-
razili do přírody, ale nechali se nalákat nejen 
slavnostní výzdobou Prahy. V pěti dnech 
jsme viděli mnoho. Neminula nás procház-
ka historickým centrem, ale pro lepší záži-
tek jsme ji absolvovali v nočních hodinách. 
Osvětlené malostranské uličky, poněkud 
prázdnější Karlův most, trhy na Staroměst-
ském náměstí – to všechno mělo své kouz-
lo. Atraktivním místem je také Vyšehrad, 
zvláště když se obejde po hradbách; krásné 
výhledy nám otevřel Vítkov. Zajímavým zá-
žitkem byla také návštěva letiště umocněná 
způsobem dopravy – od botanické zahrady 
nás k tramvaji převážel přes Vltavu přívoz. 

Praha nám také předvedla, že není jen velkou 
koncentrací atraktivních památek, měli jsme 
také možnost projít si jednu z nejkrásnějších 
přírodních lokalit, Divokou Šárku. Všechny 
tyto namátkově vzpomenuté zážitky dokres-
lil také pobyt ve skautské klubovně nedaleko 
O2 Arény a návštěva budovy ministerstva 
dopravy, kde jsme se nejen naobědvali, ale 
také se částečně seznámili se zázemím to-
hoto rozsáhlého objektu. Ostatně největším 
zážitkem pro nás z Krnova byly určitě jízdy 
páternostery, neboli specifickými výtahy, 
které jsou pro Prahu dost typické.

Prahou jsme uzavřeli další rok, ve kterém 
uběhlo již 75 let od vzniku skautského stře-
diska Junáka v našem městě. Pavel Jahoda, 
Junák Krnov, http://krnov.skauting.cz/
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ZUMBA – každou St (18.30 - 19.30) a Ne 
(18.30 - 19.30).
KURZY PLAVÁNÍ – Městské lázně, každou St 
(18.00 - 19.00).
PILATES – každé Po (17.00 - 18.00) a St (19.00 
- 20.00). 
Loutkářský soubor Krnováček
SVČ Méďa, Dobrovského ulice
ČERTÍ MLÝN – loutková pohádka. Ne 20. 1. 
(15.30).
Kofola Music Club
www.kofolamusiclub.cz
FLERET – turné k 30 letům kapely. Pá 18. 1. 
(20.00).
10 LET KMC – Tereza Černochová, Skupina, 
Matěj Ruppert, Naboo, DJ Muflon, Ivo Výboch 
– malování na tělo. So 19. 1. (20.00).
FAITH NO MORE TRIBUTE BAND – So 26. 
1. (20.00).
AC/CZ – AC/DC Revival + Black Roll. Pá 1. 
2. (20.00).
PLES FLORBALISTŮ – pořádá oddíl FBC 
ORCA Krnov. Pá 8. 2. (19.00).
MOTORKÁŘSKÝ BÁL – So 16. 2. (20.00).
TATA BOJS – akustický koncert. So 23. 2. 
(20.00).
Spolkový dům u kina Mír 
PENTAGRAMY NA MORAVĚ A VE SLEZ-
SKU – přednáška Mgr. Richarda Hrčka v čítár-
ně spolkového domu. Po 21. 1. (18.00).
Spolkový dům U synagogy
Soukenická ul. 
KŘÍDLA NAD KRNOVEM (II) aneb Příběhy 
s leteckým podtextem - přednáška Dalibora 
Zlomka na téma leteckých bojů v okolí Krnova 
na konci 2. světové války. Pá 18. 1. (18.00).
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).

Sport
Informace o utkáních a dalších sportov-
ních akcích najdete ve Sportovním kalen-
dáři na rok 2013 na www.krnov.cz, odkaz 
Sport.
Bazén
www.krnov.cz/sport
Pá 18. 1.: 11.00 - 15.00, 17.00 - 21.00, So 19. 1. 
9.00 - 21.00, Ne 20. 1.: 8.00 - 17.00, Po 21. 1.: 
6.30 - 8.00, 9.00 - 16.00, 20.00 - 21.00, Út 22. 
1.: 12.30 - 16.00, 19.00 - 21.00, St 23. 1.: 12.30 
- 16.30, 19.00 - 21.00, Čt 24. 1.: 9.00 - 16.00, 
19.00 - 21.00, Pá 25. 1.: 11.00 - 15.00, 17.00 - 
21.00, So 26. 1.: 9.00 - 21.00, Ne 27. 1.: 8.00 
- 17.00. Informace na tel.: 554 614 494.
Sauna 
Po: 10.00 - 16.00 (ženy), 16.00 - 20.00 (společ-
ná), 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 (společná), 
Ne: 9.00 - 16.30 (jen pro rodiny s dětmi a pro 
páry). 
Zimní stadion - bruslení
www.krnov.cz/sport
Pá 18. 1.: 8.00 - 11.00, 11.15 - 14.30, 15.15 - 
16.45, 18.15 - 19.45, So 19. 1.: 8.00 - 9.30, 14.00 
- 15.30, 16.00 - 17.30, Ne 20. 1.: 8.00 - 9.30 (ho-
kejky), 14.00 - 15.30, 18.00 - 19.30. Po 21. 1. 
- Čt 24. 1.: 8.00 - 11.00, 11.15 - 14.30, Pá 25. 1.: 
8.00 - 11.00, 11.15 - 14.30, 15.15 - 16.45, 18.15 
- 19.45, So 26. 1.: 8.00 - 9.30, Ne 27. 1.: 8.00 - 
9.30 (jen hokejky), 14.00 - 15.30, 18.00 - 19.30. 
Informace na tel.: 554 611 397.
Basketbal
www.bkkrnov.cz
Hala TJ Lokomotivy Krnov, Bruntálská 59
Loko Krnov (minižačky U11) – SBŠ Ostrava 
„A“, OP SM. So 19. 1. (9.00, 10.45). 
Loko Krnov (minižačky U13) – OSK Olomouc 
„A“, OP StM. So 19. 1. (12.30, 14.15). 
Loko Krnov (st. žačky U15) – BK Havířov, liga. 
So 19. 1. (17.00). 
BK Krnov (muži) – Sokol Přerov, OP SM. So 
19. 1. (19.00). 
Loko Krnov (minižačky U11) – SBŠ Ostrava 
„B“, OP SM. Ne 20. 1. (8.00, 9.30). 
BK Krnov (minižáci U13) – TJ Sokol Karviná, 
OP SM. Ne 20. 1. (11.00, 12.45). 
Loko Krnov (st. žačky U15) – BK Frýdek Mís-
tek, liga, sk. B. Ne 20. 1. (14.30). 
Fotbalový stadion, umělá travnatá plocha
Plán využití na daný měsíc, objednací pod-
mínky, ceník a provozní řád na www.krnov.cz 
v rubrice Sport. 
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
Pá 18. 1. Výroční členská schůze O KČT, školní 
jídelna SŠAMP (bývalá zemědělská), Opavská 
49, vchod z ul. 9. května, zahájení v 16.30 hod., 
od 16.00 hod. výběr členských příspěvků na 
rok 2013. 
So 19. 1. Zátor - Dubnice - Býkov - Úvalno (Kr-
nov). Odjezd v 8.21 hod. Hl. nádr. ČD Krnov.
So 26. 1. Jindřichov - Třemešná. Odjezd v 9.08 
hod. z Hl. nádr. ČD Krnov. 

Šachový velmistr Robert Cvek hrál v Krnově

Novela stavebního zákona vnesla do praxe mnoho změn (I. část)

Školy z celého kraje budou mít konzultační centrum v Krnově

Děti ze šachového kroužku při ZŠ Janáčkovo náměstí a šachisté z šachového oddílu TJ Lokomoti-
va Krnov se 10. ledna utkali při šachové simultánce s šachovým velmistrem Robertem Cvekem.

Šachisté ze šachového oddílu TJ Lokomo-
tiva Krnov a šachového kroužku při Základ-
ní škole Janáčkovo náměstí Krnov vyzvali 
mezinárodního šachového velmistra Rober-
ta Cveka k šachové simultánce.

Neobvyklého šachového klání se 10. ledna 
zúčastnilo v jedné ze tříd školy na Janáčkově 
náměstí osm dospělých hráčů a 17 dětí. „Cí-
lem akce bylo ukázat pestrost a formy šachové 
hry. Za porážku velmistra byla slíbena největ-
ší čokoláda, která se dá v Krnově koupit. Ni-
komu se to však nepodařilo a tak letos Robert 
ušetřil,“ uvedl vedoucí šachového kroužku 
Karel Handlíř st.

Robert Cvek, šachový velmistr a spolu-
autor knih Lázeňské rošády a Rošády pod 
Špilberkem, školu na Janáčkově náměstí 
nenavštívil poprvé. Je jejím úspěšným ab-
solventem, kterého si před třemi lety pozvali 
tehdejší žáci na besedu v rámci projektu 
Naši slavní spolužáci. Také nyní, v průběhu 
a po ukončení simultánky, si našel čas na 
diskusi především s nejmladšími šachisty. 
Na několik otázek odpověděl i Krnovským 
listům.

Šachový svaz ČR se snaží o zavedení ša-
chu do vyučování v základních školách. Co 
říkáte na tuto jeho snahu a proč by podle 
vás děti měly hrát šachy? 

Myslím si, že to je pozitivní snaha, jeli-
kož to pomůže celkovému rozvoji, nejenom 
myšlení, u dětí. V každém případě by mělo 
jít o dobrovolnou činnost. Tedy kdo bude 
mít zájem, měl by mít možnost se na škole 
šachy učit. Jsem proti, aby to byl povinný 
předmět. A k čemu jsou dobré šachy? Po-
máhají v myšlení, koncentraci, píli a učení. 
Pomáhají i v charakteru, jelikož kdo chce 
umět hrát šachy a zlepšovat se, musí přejít 
přes prohry a naučit se prohrávat a naučit 
se, že bez práce není výsledku. Lukostřelec 

by vám řekl, že zasáhnutému středu terče 
předcházelo tisíce pokusů, které se minuly 
cílem. Šachové turnaje jsou pak pro děti 
obrovským zážitkem. Navíc šachem člověk 
může být živ až do opuštění scény. Je to pro-
stě koníček, někdy kůň, na celý život. A je to 
i společenská záležitost. Běžný šachový tur-
naj hraje na sto lidí déle než týden. Tam si 
máte s kým popovídat...

Kdy jste se šachem začal a jak moc vás 
ovlivnili trenéři, pánové Daříček a Hora? 

Na své začátky si moc nepamatuji, vlastně 
vůbec ne, ale bylo to asi kolem mých šesti 
let. Pan Daříček mi velmi pomohl v šacho-
vém rozvoji. Byl to on, kdo mě nejenom 
trénoval, ale jezdil s námi na turnaje a po-
sléze mě doprovázel na důležité akce, kde mi 
pomáhal. Bez jeho pomoci bych zcela jistě 
nebyl tam, kde jsem. Pan Hora mne odchytl, 
až když jsem měl úspěchy. Byl to špičkový 
trenér, který byl známý tím, že si vybíral 
pouze talenty. Jeho pomoc byla velká, nic-
méně jezdil za mnou zhruba jednou za tři 
měsíce, takže ta práce nebyla tak častá. V té 
době, asi od dvanácti let, mi nejvíce pomo-
hl otec, který je sám velmi silný šachista. 
Ale jsem, a to bych rád zdůraznil, samouk. 
Musel jsem se všechno naučit sám, hlavně 
v době, kdy jsem přecházel k mužům. Nikdy 
mě netrénoval silný praktický hráč s mezi-
národním titulem, což je normálně zvykem 
hlavně ve velkých městech. Šel jsem po cestě 
pokus - omyl.  

Jak hodnotíte současné podmínky pro 
rozvoj mládežnického šachu v Krnově? 

Co se týče rozvoje mládežnického šachu 
v Krnově, jsem velmi rád, že se šachy uchy-
tily v Základní škole Janáčkovo náměstí. 
Přesně toto potřeboval krnovský šach. Práce 
ve školách s mládeží je správný krok vpřed. 
Doslechl jsem se, že zdejší děti udělaly vel-

ký pokrok a už dokonce měly úspěchy na 
turnajích. Klobouk dolů! Navíc jsem slyšel, 
že šachový turnaj byl pro ně obrovským zá-
žitkem, inu stejné to bylo i u mne před pár 
lety. 

Patříte mezi českou šachovou špičku 
a jste šachovým profesionálem. Jakého 
úspěchu ve vaší kariéře si nejvíce ceníte?

Nejvíce si cením splnění velmistra. Dále 
pak 1. až 2. místa na Mistrovství ČR v Děčí-
ně v roce 2009, účasti na Olympiádě v Turí-
ně 2006, kde jsme hráli výborně a dosud se 
nám v reprezentaci nepodařilo na podobný 
výsledek navázat, a také výher na několika 

mezinárodních turnajích. Nicméně pevně 
věřím, že ten největší úspěch teprve přijde. 

Zbývá vám čas i na něco jiného než na 
šachy?

Ano, moje pole zájmu je docela dost velké: 
věda, psychologie, náboženství, duchovní li-
teratura, částečně filozofie atd. Zajímám se 
také o meditaci a ještě je toho více - obecně 
rád přemýšlím. Zvídavost a touhu po pozná-
ní kladu velmi vysoko. Velmi rád čtu, těžko 
říci zda hodně, ale zhruba deset až patnáct 
knih za měsíc. Jinak rád běhám, pohybuji se, 
posiluji, rád bych časem zkusil jógu. 

(dc)

Základní škola Žižkova uspořádala ve dnech 3. až 6. ledna lyžařský výcvik pro žáky 1.-5. tříd. 
Celkem 58 dětí trénovalo ve Ski areálu Kopřivná, kde byly připraveny výborné lyžařské podmín-
ky. Vyzkoušeli jsme komfortní čtyřsedačkovou lanovku, nově prodlouženou sjezdovku na 1350 
metrů a večerní lyžování. Mezi dětmi byli i úplní začátečníci, přesto všichni zvládli závod ve 
slalomu, který jsme pořádali na závěr kurzu. Těšíme se, že příští rok opět vyrazíme na hory za 
sportovními zážitky. Mgr. Monika Ondrová, ZŠ Žižkova

V základní škole na Janáčkově náměstí 
bude ve středu 30. ledna otevřeno Regio-
nální konzultační centrum pro podporu žá-
kovských parlamentů v základních školách 
v Moravskoslezském kraji. 

Slavnostní program potrvá od 10.00 do 
14.00 hodin a je určen všem zájemcům 
o problematiku žákovských parlamentů. 
Jeho součástí jsou také dva workshopy, před-
stavení žákovského parlamentu při ZŠ Janáč-

kovo náměstí Krnov „Srdce školy“ a ukázka 
jeho zasedání. „Svou účast zatím nahlásilo 
jedenáct škol, jejich zástupci k nám přijedou 
například z Havířova, Studénky, Orlové nebo 
z Opavy. Cesta na slavnostní otevření se jim 
určitě vyplatí, protože zdarma dostanou uni-
kátní materiály pro koordinátory žákovských 
parlamentů v hodnotě devíti set korun, které 
by si později museli už koupit,“ uvedla ve-
doucí regionálního konzultačního centra 

Hana Wiedemanová s tím, že další zájemci, 
ať už školní týmy nebo ředitel či zástupce 
školy, jsou vítáni. Přihlášky mohou zasílat až 
do 21. ledna na e-mail: wiedemanova@zsjn-
krnov.cz.

Založením konzultač-
ního centra vrcholí tříletý 
projekt Model respektu-
jícího žákovského parla-
mentu, který byl zaměřen 

na podporu vzdělávání pedagogů pracují-
cích s problematikou žákovských parlamen-
tů. Do projektu Centra pro demokratické 
učení Praha bylo zapojeno třináct pilotních 
škol, z každého kraje pouze jedna. 

Dnem 1. ledna 2013 vstoupila v platnost 
novela stavebního zákona, která byla vydána 
ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2012 Sb. 
Do praxe stavebníků i stavebních úřadů při-
nesla řadu změn. Ty nejpodstatnější z nich, 
zejména z oblasti umisťování staveb a po-
volování staveb, a další změny, které mo-
hou mít podstatné dopady v praxi, najdete 
v těchto a příštích Krnovských listech a na 
webu města www.krnov.cz v odkazu Infor-
mační centrum/Akce a oznámení. 

Vybrané změny novely stavebního zá-
kona

1. Významně je zjednodušen a zkrácen 
postup pořizování územních plánů. Účast 
veřejnosti při územním plánování je značně 
rozšířena. Nově budou moci občané podá-
vat připomínky ke zprávě o uplatňování 
politiky územního rozvoje ČR, zásad územ-
ního rozvoje kraje i územního plánu. Připo-
mínky veřejnosti jsou nově umožněny také 
v první etapě pořizování územně plánovací 
dokumentace, tj. ve fázi společného jednání, 
která předchází vlastnímu řízení s veřejným 
projednáním. 

2. Územně plánovací informace o pod-
mínkách provedení jednoduchých staveb, 
která se musela přikládat k ohlášení vybra-

ných staveb (např. rodinný dům do 150 m2 
zastavěné plochy), byla vypuštěna. (§ 21)

3. Nově vložený paragraf (§ 78a) podrobně 
rozpracovává institut „veřejnoprávní smlou-
vy“. Veřejnoprávní smlouva je akt, kterým 
lze nahradit územní rozhodnutí. Tuto vari-
antu „povolení“ umožňoval stavební zákon 
i před novelou, ale v praxi docházelo k čas-
tým nejasnostem a různým výkladům.

4. Je rozšířen okruh staveb, které nevyža-
dují územní rozhodnutí ani územní souhlas. 
(§ 79) Jedná se mimo jiné o: 

• skleník do 40 m2 zastavěné plochy a do 
5 m výšky umístěný v odstupové vzdálenosti 
nejméně 2 m od hranice pozemku, bez pod-
sklepení,

• stavba do 25 m2 zastavěné plochy a do 
5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, 
podsklepená nejvýše do hloubky 3 m na 
pozemku rodinného domu nebo stavby pro 
rodinnou rekreaci, která souvisí nebo pod-
miňuje bydlení nebo rodinnou rekreaci, je 
umisťována v odstupové vzdálenosti od spo-
lečných hranic pozemků nejméně 2 m, plo-
cha části pozemku schopného vsakovat deš-
ťové vody po jejím umístění bude nejméně 
50 % z celkové plochy pozemku rodinného 
domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci,

• bazén do 40 m2 zastavěné plochy na 
pozemku rodinného domu nebo stavby 
pro rodinnou rekreaci v zastavěném území 
umístěný v odstupové vzdálenosti nejméně 
2 m od hranice pozemku.

5. Podstatnou změnou u územního řízení 
je neveřejné jednání a doručování jednot-
livým účastníkům řízení. Doručování ve-
řejnou vyhláškou zůstává pouze v případě 
řízení s velkým počtem účastníků (zpravidla 
více než 30 účastníků). Doručování veřej-
nou vyhláškou a veřejné jednání se použije 
v řízeních, když není v daném území vydán 
územní plán, nebo když byla dotčená stavba 
posuzována ve zjišťovacím řízení, nebo pro 
kterou bylo vydáno stanovisko posouzení 
vlivu provedení stavby (záměru) na životní 
prostředí. (§ 87)

6. Pro většinu záměrů posuzovaných 
z hlediska vlivů na životní prostředí je slou-
čen postup EIA s územním řízením. Tím se 
zkracuje příprava realizace staveb a vydání 
územního rozhodnutí včetně stanoviska 
EIA trvá max. 3 měsíce oproti stávajícím 
případům, kdy vydání stanoviska EIA moh-
lo trvat roky. (§ 91)

7. Nový paragraf (94a) upřesňuje mož-
nost společného územního a stavebního 

řízení. Tato možnost byla i před novelou SZ, 
ale byla pro stavebníky zbytečně adminis-
trativně zatěžující. Nová úprava také jasně 
definuje rozsah předkládané dokumentace 
v případě společného územního a stavební-
ho řízení. Tuto variantu získání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení lze u vět-
šiny běžných staveb, zejména z časových 
důvodů, doporučit.

8. Územním souhlasem lze u vybraných 
staveb nahradit územní rozhodnutí. Nove-
lou SZ je již vypuštěno ustanovení, že vy-
jádření dotčených orgánů nesmí obsahovat 
podmínky. Také je rozšířen výčet staveb, 
kdy je územní souhlas dostačující. Platnost 
územního souhlasu je upravena z 12 měsíců 
na dva roky. (§ 96)

9. Nový paragraf (§ 96a) umožňuje další 
zjednodušení povolovacího procesu. U vy-
braných staveb může stavebník současně 
požádat o územní souhlas a ohlásit stavbu. 
Pokud jsou splněny všechny zákonné pod-
mínky, vydá stavební úřad společný územní 
souhlas a souhlas s provedením ohlášené 
stavby. Ing. Zdeňka Svobodová, vedoucí 
odboru regionálního rozvoje MěÚ Krnov 
(Pokračování v Krnovských listech č. 3, vy-
cházejí dne 1. 2. 2013.) 

V prosinci byla ukončena první část spolupráce mateřské školy z Krnova na Mikulášské ulici 
s mateřskou školou z Hlubčic, E. Puchatka 2. Po celý rok se děti setkávaly na akcích pod názvem 
Půjdem spolu do pohádky. Před Vánocemi vyráběly v Polsku vánoční ozdoby, v Krnově si společ-
ně zazpívaly koledy a písničky u vánočního stromečku. Polské děti s jejich učitelkami přijala na 
radnici i místostarostka Renata Ramazanová. Hana Hrazdirová, ředitelka MŠ Mikulášská


