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Ke Dni Země se na Hlavním 
náměstí v sobotu 28. dubna 
konal jarmark. Kromě stánků 
s rukodělnými výrobky a občer-
stvením nabídl hudební pro-
gram, prezentace nevládních 
organizací, škol, SVČ Krnov, od-
boru životního prostředí měst-
ského úřadu, Zdravého města 
Krnova nebo edukativní show 
Smokemana. Na stanovišti lesní 
školky se děti třeba mohly projít 
po bosé stezce. 

Jeden milion korun 
pro projekty občanů

Stroje z Karnoly budou 
opraveny 

Stavbaři nacházejí 
i nevybuchlou munici

Začíná letní turistická 
sezona

Ohlédnutí za KRRR!

Boxeři svůj debut v ringu 
zvládli

Městu se v těchto dnech podařilo 
dokončit aktualizaci projektové do-
kumentace na rekonstrukci ploch 
atletického stadionu. Stalo se tak 
po dvou letech a mnoha peripetiích 
spojených s problematikou zasako-
vání a odvodu dešťových vod.

Známé také odhadovanou cenu 
rekonstrukce, jejíž součástí je polo-
žení nového povrchu z polyuretanu 
na běžeckém oválu i v sektorech 
pro technické disciplíny a úprava 
vnitřního travnatého hřiště, kde se 
počítá s novým travnatým povr-
chem s automatickým závlahovým 
systémem. „Cena za rekonstrukci 
povrchů je 23 milionů korun, další 
dva miliony korun by měly předběž-
ně stát vsaky dešťových vod,“ uvedla 
vedoucí odboru veřejných zakázek 
Klára Hazuchová.   

Jaký bude další postup města, 
bude záležet na rozhodnutí zastu-
pitelů. „V letošním roce budeme mít 
k rekonstrukci projekčně připravené 
dva velké celky – lehkoatletický sta-
dion a zimní stadion a bude záležet, 
kterému z  nich dá zastupitelstvo 
přednost, protože oba jsou fi nančně 
náročné. Rýsuje se ale i jiná mož-
nost. Obě sportoviště chceme pro-
pojit úpravou veřejného prostran-
ství, když mezi stadiony plánujeme 
umístit fi tness zónu a také společné 
parkoviště. Dilema by pak mohl vy-
řešit záměr kraje, který připravuje 
nový rozjezd fi nančního nástroje Je-

ssica, který je alternativou jednorá-
zových dotací a spočívá v poskytnutí 
zvýhodněného dlouhodobého úvěru. 
Jeho prostřednictvím bychom mohli 
získat úvěr a realizovat obě sporto-
viště. I to by mohla být cesta,“ řekl 
místostarosta Michal Brunclík.

Areál lehkoatletického stadionu, 
včetně památkově chráněné spor-
tovní haly, postavené v roce 1932 
podle projektu Leopolda Bauera, je 
majetkem města Krnova od 1. ledna 
2011. Od té doby se město soustav-
ně věnuje jeho zvelebení. Postupně 
provádí dílčí opravy haly, v roce 
2013 proběhla demolice brány bor-
ců, ve východní části stadionu byly 
odstraněny betonové stupně, dále 
bylo zlikvidováno staré nefunkční 
sociální zařízení na severní straně, 
čtyři unimobuňky i stará pergola 
a celý areál byl oplocen, aby nedo-
cházelo k  jeho devastaci nezvaný-
mi návštěvníky. Správcem areálu 
je společnost Technické služby 
Krnov. 

Na zásadní rekonstrukci běžec-
kého oválu, sektorů pro technické 
disciplíny a vnitřní travnaté plochy 
se město několikrát pokoušelo zís-
kat dotaci od ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy, ale vzhle-
dem k  vysokému počtu uchazečů 
a skutečnosti, že program byl pri-
márně určen pro tělovýchovné jed-
noty a sportovní sdružení, nebylo 
úspěšné.                                        (dc)

Město má projekt 
na opravu stadionu
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Od konce minulého týdne mo-
hou občané v  Krnově třídit kovo-
vé odpady z  domácností do kon-
tejnerů. Mají tmavě šedou barvu 
a jsou umístěny prozatím na deseti 
stanovištích kontejnerů na tříděný 
odpad. 

„Pro začátek jsme kontejnery 
umístili na adresy SPC K  50, SPC   
R 67, Eduarda Hakena 8, Roosevel-
tova 51 u domova seniorů, Brun-
tálská 14, Tyršova 2a, I. P. Pavlova 
9 u nemocnice, náměstí Hrdinů 10 
u polikliniky, v Nádražní ulici u SOŠ 
dopravy a cestovního ruchu a u pro-
dejny Albert v Revoluční ulici. Jedná 
se o testovací množství, které ověří 
četnost svozů a kvalitu vhozených 
odpadů. Po čase sběr vyhodnotíme 
a na základě výsledků rozhodne-
me, zda počet kontejnerů zvýšíme. 
Pokud by ale někdo věděl o lokalitě, 
kde takový kontejner schází už teď, 
může nás kontaktovat okamžitě,“ 

uvedla Pavla Hájková z odboru ži-
votního prostředí, která požadavky 
na kontejnery přijímá na e-mailu 
phajkova@mukrnov.cz či telefonu 
554 697 325. 

Do kontejnerů patří plechovky 
od nápojů, kon-
zervy od potravin, 
hliníkové fólie, jako 
víčka od jogurtů 
nebo obaly od čo-
kolád, dále obaly 
od sprejů, tuby či 
kovové kanyst-
ry. „Co naopak do 
kontejnerů nepatří, 
jsou silně znečištěné 
obaly, plechovky od 
barev a chemikálií 
a plastové obaly od 
sladkostí či slaných 
pochoutek. Lidé 
by do nich neměli 
vhazovat ani obaly 

se zbytky jídla – obal stačí vyplách-
nout studenou vodou, popřípadě 
zbytky jídla odstranit papírovou 
utěrkou či pro vytření obalu použít 
kousek pečiva,“ řekla Pavla Hájko-
vá.                                                  (dc)

Krátce

Krátce

Přibude další 
zubní ordinace 

Oslavy 100 let české státnosti
Město Krnov ve spolupráci 
s Městským informačním a kultur-
ním střediskem Krnov vydalo in-
formační leták „100 let české stát-
nosti“. Obsahuje přehled kultur-
ních akcí, které jsou letos pořádány 
u příležitosti stého výročí založení 
republiky. Leták je k dostání v turi-
stickém informačním centru, nebo 
si ho lze stáhnout z webu města.

Změna termínu 
svozu odpadu kvůli svátku
Technické služby Krnov, s.r.o., 
oznamují občanům, že o státním 
svátku 8. května neproběhne svoz 
komunálního odpadu. Ten se usku-
teční o den později, to je ve středu 
9. května. Sběrné dvory v ulicích 
Opavské, Bruntálské a Karáskově 
budou 8. května otevřeny od 8.30 
do 17.00 hodin. Rekultivace Cvilín 
bude o svátku mimo provoz.     (dc)

Forenzní značení kol v květnu
Už čtvrtým rokem pokračuje pro-
jekt forenzního značení jízdních 
kol, koloběžek, ale také invalidních 
vozíků a dalších kompenzačních 
pomůcek syntetickou DNA. Ozna-
čení mikrotečkami a nálepkou, in-
formující o tomto označení, včetně 
registrace v databázi působí jako 
prevence před zcizením. Tento mě-
síc strážníci značení provádějí 6., 
12., 14., 20., 22. a 29. května. Zá-
jemci si musejí předem rezervovat 
termín na dispečinku Městské poli-
cie Krnov, Žižkova 20, tel. 554 617 
777. Značení je zdarma. Více in-
formací na webu mpkrnov.cz. (dc)

V knihovně začne Bookstart
První setkání v  rámci projektu 
Bookstart - s knížkou do života se 
uskuteční ve středu 9. května od 
9.00 hodin v  Městské knihovně 
Krnov. Prostor dětského oddělení 
bude vyhrazen pro rodiče s  mi-
minky i batolátky a program bude 
zaměřen na podporu psychomoto-
rického vývoje formou hry. Kromě 
toho se mohou účastníci těšit na 
pečlivě připravené prostředí, jehož 
součástí budou didaktické hračky, 
odpovídající literatura, hygienické 
zázemí s  přebalovacím pultem či 
možnost ohřátí kojenecké stravy. 
Více informací získáte u knihovnic 
nebo na stránkách knihovny.     (tg)

Jeden milion korun
pro projekty občanů

V domově pro seniory se ve středu 25. dubna konal prožitkový 
Dobrovolnický den, v jehož průběhu se mohl kdokoliv z veřejnosti 
zapojit do každodenních aktivit zdejších klientů. Domov u této pří-
ležitosti navštívila starostka Jana Koukolová Petrová, která si některé 
aktivity vyzkoušela, prohlédla si celé zařízení „od sklepa po půdu“ 
a setkala se s mnoha klienty. Foto: Dita Círová

Novinkou ve třídění odpadů jsou kontejnery na 
kovové odpady. Foto: Dita Círová

Výherci soutěže
Ve středu 4. dubna se u příleži-

tosti Mezinárodního dne porozu-
mění autismu konal u radnice ha-
ppening, jehož součástí bylo také 
zahájení soutěže. Zájemci měli 
za úkol vyplnit čtyři tematické 
okruhy týkající se problematiky 
autismu. Ze správných odpovědí 
byly v pátek 27. dubna vylosová-
ny tři výherkyně, které získaly po-
ukaz v  hodnotě 500 korun. Ale-
na Chovancová, Nela Vomelová 
a Iveta Hromková si mohou cenu 
vyzvednout v  turistickém infor-
mačním centru, kde poukaz záro-
veň vymění za vstupenky či upo-
mínkové předměty dle vlastního 
výběru. Organizátoři, kterými 
bylo město Krnov ve spolupráci 
se Slezskou diakonií, děkují všem 
účastníkům.

Kovy z domácnosti patří do kontejnerů

Participativní rozpočet. Cizí 
odborný název, za kterým se však 
skrývá jednoduchá aktivita. Co to 
tedy znamená? Každé město má 
svůj rozpočet. Jak budou peníze 
z  rozpočtu využity, rozhodují zá-
stupci občanů – zastupitelé. Někte-
rá města ale umožňují občanům, 
aby sami rozhodli o určité části 
rozpočtu. 

„Zdravé město Krnov tedy vyčle-
nilo částku jeden milion korun na 
realizaci nápadů, které navrhnou 
občané. Stačí jen podat projekt 
a svým nápadem oslovit ostatní ob-
čany. Vítězné projekty následně zre-
alizujeme,“ uvádí politik Zdravého 
města a místní Agendy 21 Krnov, 
místostarosta Jan Krkoška. Čas na 
podání projektů je do 15. května.

A jaký je postup? Důležitý je 
dobrý nápad. Přijít s  něčím zají-
mavým, co byste v  našem městě 

rádi změnili. Na webu města www.
krnov.cz, v  odkazech Rozvoj měs-
ta a územní plán – Zdravé město 
a MA21 Krnov – Participativní roz-
počet, najdete inspiraci i podrobná 
pravidla, kterými se je třeba řídit. 
Jsou zde také formuláře k vyplně-
ní. Důležité je svůj projekt věcně 
a stručně popsat a stanovit roz-
počet. O předložených návrzích 
budou následně hlasovat občané 
v anketě a částka bude rozdělena 
mezi ty projekty, které získají nej-
víc hlasů. Vítězné nápady se poté 
stanou součástí plánovaných akcí 
města, které je bude podle časo-
vých možností realizovat. 

Své dotazy a připomínky k  par-
ticipativnímu rozpočtu směřujte 
na koordinátorku Zdravého města 
a místní Agendy 21 Krnov Kristý-
nu Antonyovou, e-mail: kantonyo-
va@mukrnov.cz, tel. 554 697 237. 

Jeden volný prostor k podnikání 
a dva i více zájemců. Jak určit ná-
jemce, zda obálkovou metodou, 
nebo ho vybrat přímo, řeší radní 
běžně. V nedávném případě, kdy se 
o prostory na poliklinice ucházely 
dvě zubní lékařky, ale rozhodnout 
bylo těžké. Najít totiž v  Krnově 
zubaře, který by přijímal nové pa-
cienty, je téměř nemožné. Proto je 
každý stomatolog, který by si chtěl 
otevřít ve městě praxi, vítaný.  

O prostor měly zájem Olga Žit-
níková, která má ordinaci v Branti-
cích, a Ludmila Lazarová, jež mo-
mentálně pracuje v  Praze. Radní 
se nakonec rozhodli dát přednost 
Olze Žitníkové, protože na roz-
díl od druhé zájemkyně splňovala 
všechny požadavky uvedené v  zá-
měru pronájmu. 

„Rozhodování nebylo vůbec jed-
noduché z  důvodu, že Krnov má 
akutní nedostatek stomatologů, což 
si vedení města uvědomuje a úmyslu 
Ludmily Lazarové otevřít ordinaci 
ve městě si velmi váží. Proto odbor 
správy majetku města dostal od mís-
tostarosty Jana Krkošky úkol najít 
pro mladou zubní lékařku vhodné 
prostory. Ty město momentálně 
nemá, ale do půl roku by se mohly 
uvolnit. Z  toho důvodu jsem dok-
torku Ludmilu Lazarovou na naší 
schůzce požádala, aby od svého zá-
měru prozatím neupouštěla a měla 
strpení,“ uvedla starostka Jana Kou-
kolová Petrová.                              (dc)

Záchranáři se představí v akci
V  pondělí 14. května od 9.00 do 
16.00 hodin se uskuteční den ote-
vřených dveří ve středisku zdravot-
nické záchranné služby, která sídlí 
na letišti. Kromě žáků mateřských, 
základních i středních škol v dopo-
ledních hodinách, záchranáři od-
poledne rádi přivítají také širokou 
veřejnost. Zájemci se mohou těšit 
na ukázky techniky, resuscitace či 
práce s obvazovou technikou. Akce 
se uskuteční za každého počasí. (tg)
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Výsledky Fóra Zdravého města ověří anketa

Sdružení pomáhá
s dopravními stavbami

Stroje z Karnoly 
budou opraveny 

Věnují čas druhým, 
teď byly oceněny 

Ve Středisku volného času 
Krnov se ve čtvrtek 26. dubna ko-
nalo Fórum Zdravého města Kr-
nova. Více než osmdesát účastníků 
diskusního setkání defi novalo klí-
čové priority města pro rok 2018. 
Patří mezi ně požadavky na vznik 
multifunkčního hřiště u základní 
školy na Dvořákově okruhu, na 
veřejné wi-fi  sítě, větší prostory pro 
městskou knihovnu nebo vybudo-
vání obchodní zóny. 

„Podle počtu hlasů bylo vybráno 
18 nejdůležitějších problémů z deví-
ti oblastí. Nyní bude následovat ově-
řování, zda i ostatní občané s tímto 
výběrem souhlasí. Od počátku to-
hoto týdne mohou hlasovat pro-
střednictvím webového formuláře, 
který najdou na webu města krnov.
cz v  odkazu Zdravé město Krnov, 
a ovlivnit tak, co se v našem městě 
bude dít,“ uvedla Kristýna Anto-
nyová, koordinátorka Zdravého 
města a místní Agendy 21 Krnov. 

Každý hlasující může problé-
mům, jejichž řešení považuje 
za urgentní, udělit až šest hla-
sů. Hlasování končí 18. května. 
„Poté spojíme hlasování z  fóra 
a z ankety a vydefi nujeme takzva-
nou top desítku – 10P. Celkové vý-
sledky budou zveřejněny začátkem 
června a následně je předložíme za-
stupitelstvu města k řešení,“ upřes-
nila Kristýna Antonyová. 

Součástí fóra bylo již tradiční 
skládání účtů k problémům vybra-
ným v loňském roce.

Mezi požadavky, které se městu 
daří postupně plnit, patří navýše-
ní počtu laviček mimo centrum 
města, budování multifunkčních 
hřišť nebo posun v  řešení opravy 
sokolovny a atletického stadionu. 
„V této záležitosti jsme řešili přede-
vším odvod dešťových vod a došlo 
k  aktualizaci projektové dokumen-

tace na úpravu ploch, která umožní 
pustit se do renovace areálu, což by 
mohlo být, pokud zastupitelé schvá-
lí fi nanční prostředky, už na jaře 
příštího roku. Co se týká budovy 
sokolovny, také v jejím případě při-
pravujeme revitalizaci, je to ale slo-
žitější, protože veškeré kroky musí-
me projednávat s památkáři. Jediné, 
co nám zbývá dořešit, je sektor pro 
diváky, který není součástí projektu 
na úpravu ploch stadionu, a to z fi -

nančních důvodů,“ uvedl místosta-
rosta Michal Brunclík. 

Naopak se přes veškerou sna-
hu nedaří zásadně posunout pro-
blém rekonstrukce a modernizace 
městského divadla. „Zkoušeli jsme 
dvakrát uspět v programech česko-
-polské spolupráce, ale dotaci jsme 
nezískali. Z  rozpočtu města ale do 
divadla investujeme průběžně, di-
vadlo má novou střechu, bylo opra-
veno ozvučení a letos plánujeme 
rekonstrukci venkovního soklu a pó-
dia, na které později naváže úprava 
lóží a výměna sedaček. Cílem je, 
aby divadlo bylo moderní a diváci 
se v  něm cítili příjemně,“ řekl Jan 
Krkoška. 

Mezi požadavky občanů z  loň-
ského roku byl také jeden, který 
nelze zrealizovat vůbec. Jde o vy-
budování stezky v oblacích na Cvi-
líně. „Hlavním důvodem je, že to 
nedovoluje blízkost areálu poutního 
kostela, který je nově vyhlášen ná-
rodní kulturní památkou,“ zdůvod-
nil Jan Krkoška. 

Početnou skupinu účastníků fóra 
tvořili žáci základních a středních 
škol, kteří své požadavky defi novali 
u tzv. stolu mladých. Město se od 
nich dočkalo nejen cenných pod-
nětů, ale také pochvaly za vybudo-
vání sportovního hřiště u základní 
školy v  Žižkově ulici a čistotu ve 
městě.                                             (dc) 

Na Fóru Zdravého města mohl každý občan říct, jaké problémy 
v dané oblasti by mělo město podle něj prioritně řešit. Foto: Tomáš 
Gaudek

Zájmy měst a obcí v západní čás-
ti Moravskoslezského kraje, jimiž 
prochází silnice I/11 a I/57, hájí 
již sedmnáct let Sdružení pro  vý-
stavbu komunikace I/11-I/57. Jeho 
zakládajícím a aktivním členem je 
město Krnov, kterému se prostřed-
nictvím sdružení daří prosazovat 
klíčové dopravní stavby ve městě. 

Jen vloni se dlouhodobé snahy 
sdružení promítly mimo jiné do 
zahájení výstavby severovýchod-
ního obchvatu Krnova či zajištění 
fi nančních prostředků na přípra-
vu některých staveb na Krnovsku. 
V  Krnově mezi ně patří přeložka 
komunikace I/45 od budoucího 
obchvatu po státní hranici, mimo 
Krnov přeložka silnice v Linharto-
vech a obchvat Města Albrechtic. 
Také tyto informace se objevily ve 
zprávě o činnosti sdružení za rok 
2017, jež byla v pondělí 16. dubna 
předložena společně se zprávou 
o  hospodaření, návrhem rozpočtu 
a plánem činnosti na letošní rok 
valné hromadě Sdružení pro  vý-
stavbu komunikace I/11-I/57. 

Ve výčtu úspěchů za minulý 
rok mělo důležité místo i uzavře-
ní „Memoranda o  spolupráci při 
řešení přípravy a realizace výstav-
by klíčové silniční infrastruktury 
v  západní části Moravskoslezské-
ho kraje“ mezi sdružením,  mini-
sterstvem dopravy a Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR. V  něm byl do 
prioritní desítky dopravních staveb 
mezi Ostravou, Opavou, Krnovem 
a hraničním přechodem v  Bartul-
tovicích zařazen severovýchodní 
obchvat Krnova, včetně napoje-

ní na hraniční přechod Krnov – 
Hlubčice.

„Za dobu svého fungování sdru-
žení dokázalo, že umí hájit zájmy 
naší části kraje v  Praze. Prosazo-
vat je však nebylo a není v  centru 
jednoduché,“ říká místostarosta 
a člen předsednictva sdružení Mi-
chal Brunclík. Ten kladně hodnotí 
i fakt, že sdružení bude i nadále 
pomáhat svým členským obcím se 
zvyšováním bezpečnosti na  frek-
ventovaných silnicích I/11 a I/57 
a bude se snažit o zařazení silniční-
ho a železničního koridoru Ostra-
va – Opava – Krnov – Bartultovice 
– Opole do globální transevropské 
dopravní sítě TEN-T.

„Členství ve sdružení je pro měs-
to velmi výhodné i z jiných důvodů. 
V letošním roce nám například po-
skytne padesátiprocentní dotaci na 
projekt „I/45 Krnov – západní ob-
chvat“, který se skládá z aktualizace 
technické studie, vyhodnocení pro-
jektu a výpočtu ekonomické efektiv-
nosti investic. Předpokládané nákla-
dy na pořízení uvedených podkladů 
budou kolem 730 tisíc korun,“ uza-
vřel Michal Brunclík.                 (dc)

Prosincový požár Karnoly poni-
čil strojní vybavení dílny dezinatu-
ry, která je součástí národní kultur-
ní památky a podléhá nejvyššímu 
stupni památkové ochrany. Jak 
město se stroji v budoucnu naloží, 
projednávala rada města. 

Na výběr měla buď stroje zakon-
zervovat v ohořelém stavu, zrestau-
rovat je do prezentovatelného stavu 
nebo je opravit do plně provozního 
stavu. Radní doporučili se vydat 
střední cestou, tedy stroje zrestau-
rovat do takového stavu, aby se 
mohly stát důstojnou součástí bu-
doucího textilního muzea. „Při roz-
hodování jsme dali na doporučení 
odborníků, kteří nás upozornili na 
skutečnost, že ještě v době, kdy Kar-
nola fungovala, řada strojů již ne-

byla plně funkční a uvést je do pro-
vozuschopného stavu by bylo velmi 
složité, ne-li zcela nemožné,“ uvedl 
místostarosta Michal Brunclík. 

Rozhodnutí radních je podkla-
dem pro vydání závazného stano-
viska statní památkové péče kraj-
ského úřadu, které je potřebné pro 
další kroky vedoucí k obnově stroj-
ního vybavení a město ho zároveň 
může využít i v rámci změn rozpo-
čtů a projektových dokumentací 
v projektu revitalizace Karnoly, je-
hož cílem je přeměna bývalé textil-
ky na muzeum. „Nadále věříme, že 
se nám podaří projekt zrealizovat. 
I kdyby ale ne, stroje musí mít v bu-
dově přádelny své místo, protože se 
jedná o národní kulturní památku,“ 
dodal Michal Brunclík.              (dc)

Sdružení usilovalo také o reali-
zaci obchvatu Krnova. 

S velkým ohlasem se setkal Jarní 
operetní koncert sólistů Národ-
ního divadla moravskoslezského 
v Ostravě, Evy Zbrožkové a Petera 
Svetlíka. Ve zcela  zaplněné Kon-
certní síni sv. Ducha vystoupili ve 
čtvrtek 26. dubna za klavírního do-
provodu Nenka Slavova. 

Akci, na níž byl vstup zdarma, 
pořádal Aktiv pro občanské záleži-
tosti města Krnova a jeho součástí 
bylo také předání ocenění šesti ak-
tivním seniorkám, které věnují svůj 
volný čas ostatním. Ocenění z  ru-
kou starostky města Jany Kouko-
lové Petrové převzaly Eva Gargu-
láková (předsedkyně Svazu tělesně 

postižených v ČR, MO Krnov, také 
chodí pravidelně číst dětem po-
hádky do nemocnice), Nonna Bre-
zovská (členka Svazu tělesně posti-
žených v ČR, MO Krnov, pomáhá 
s přípravou programů), Jitka Musi-
lová (stará se o seniory – učitele), 
Elvíra Malá )připravuje program 
pro cvičení seniorů a tělesně posti-
žených, cvičí s nimi každý týden), 
Věra Ptašniková (předsedkyně ZO 
Svazu postižených civilizačními 
chorobami, která má kolem 170 
členů a bohatou činnost) a Kristina 
Kaniová (členka Aktivu pro občan-
ské záležitosti města Krnova, o se-
niory se stará téměř sedm let).  (dc)
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Volná místa

Stavbaři nacházejí 
i nevybuchlou munici

Odbor správy 
majetku města

Nabídka prodejů pozemků, bytů, 
nemovitostí či jejich pronájmů 
se denně aktualizuje. Sledujte na 
úřední desce vedle radnice nebo 
na www.krnov.cz / občan a úřad 
/ pronájmy a prodeje. Úplné zně-
ní následujících nabídek, včetně 
podmínek, které musí žadatel spl-
ňovat, tamtéž. 
Pronájem bytu
Byt č. 1 (domovnický byt), Opav-
ská 45, vel. 3+0 o výměře 74,55 m2, 
1. podlaží. Podmínkou získání bytu 
je vykonávání funkce domovní-
ka na základě dohody o pracovní 
činnosti. Pro tiskopis žádosti se 
dostavte na oddělení pronájmů 
a prodejů, kancelář č. 424, a žádosti 
podávejte nejpozději do 8. 5. 2018. 
Po tomto termínu budou zájemci 
informováni o dalším postupu. Ná-
jem (40,- Kč/m2) 3.091 Kč, služby 
(1 osoba) 2.127 Kč (+440 Kč kaž-
dá další osoba), celkem 5.218 Kč/
měsíc/1 osoba. Informace podá 
p. Parma, tel. 554 697 424, e-mail: 
jparma@mukrnov.cz.
Pronájem bytu
Byt č. 4, Opavská 43, vel. 1+0, 32,89 
m2, 1. podlaží. Jedná se o byt posta-
vený se státní dotací, jehož přiděle-
ní podléhá zvláštním podmínkám, 
stanovených státem a v bytě jsou 
provedeny úpravy pro imobilní ob-
čany. Nájem (40,- Kč/m2) 1.545 Kč, 
služby (1 osoba) 1.430 Kč (+440 Kč 
každá další osoba), celkem 2.975 
Kč/měsíc/1 osoba. Platnost nabíd-
ky: do 9. 5. 2018. Informace podá 
p. Parma, tel. 554 697 424, e-mail: 
jparma@mukrnov.cz.
Pronájem prostor k podnikání
Město Krnov vyhlašuje záměr pro-
nájmu prostoru k podnikání ozna-
čeného „B“ umístěného v  přízemí 
bytového domu č. p. 505 na adre-
se Opavská 45, na pozemku parc. 
č. 1168/1. Celková výměra:  30,01 
m2 (28,10 + 1,91). Závazné využití 
prostoru: sociální nebo poraden-
ské služby, kancelář, drobné služby 
nerušivého charakteru a účely po-
dobných vlastností. Začátek nájmu: 
červen 2018. Platnost nabídky do: 
14. 5. 2018. Informace podá Eva Pe-
trová, tel. 554 697 461, 734 878 488, 
e-mail: epetrova@mukrnov.cz.   
Pronájem prostor k podnikání
Město Krnov vyhlašuje záměr pro-
nájmu prostoru k podnikání č. 01 
umístěného v  přízemí bytového 
domu č. p. 2000 na adrese Zámecké 
náměstí 2, který vznikne rozděle-
ním stávajícího prostoru o výmě-
ře 192,63 m2. Výměra: prodejní 
plocha 70,60 m2, zázemí 12,10 m2. 
Začátek nájmu: pravděpodobně 
září 2018. Platnost nabídky je do 
14. 5. 2018. Informace podá Eva Pe-
trová, tel. 554 697 461, 734 878 488, 
e-mail: epetrova@mukrnov.cz.

Učitelka v mateřské škole
MŠ Svatováclavská přijme kvali-
fi kovanou učitelku na plný úva-
zek, nejlépe s  praxí. Požadujeme 
odbornou způsobilost, kreativitu 
a příjemné vystupování. Nástup: od 
27. 8. 2018. Nabídky se svým živo-
topisem zasílejte do 31. 5. 2018 na: 
mssvat@seznam.cz.

Také tento dělostřelecký granát byl nalezen při stavbě obchvatu. 
Munici stavbaři předali pyrotechnikům k likvidaci. Foto: Archiv ŘSD

Práce jdou
podle plánu 

Venkovní teploty se zvyšují 
a zároveň s  nimi se stupňuje i zá-
jem občanů o průběh rekonstruk-
ce koupaliště a především termín 
dokončení. Ten podle posledních 
informací prozatím není v zásad-
ním  ohrožení a tak během prázd-
nin by už nové koupaliště mohlo 
přivítat své první návštěvníky.

„Práce jdou v  tuto chvíli podle 
stanoveného harmonogramu. Do 
konce dubna by měla být  hotova 
železobetonová konstrukce bazénu 
a budou zahájeny práce na trub-
ních rozvodech. Firma dělá vše 
pro to, aby termín dodržela, a její 
pracovníci, pokud to technologické 
procesy vyžadují, pracují i o sobo-
tách,“  uvedla Taťána Koláriková 
z odboru veřejných zakázek. 

Kromě stavebních prací, kte-
ré provádí fi rma Rakord, město 
připravuje v  areálu koupaliště vý-
sadbu nových stromů a instalaci 
nového dětského hřiště. Nezahálí 
ani Technické služby Krnov, jejichž 
pracovníci  už opravili chodník 
k  pokladnám, provádějí běžnou 
údržbu, natírají fasády a připravují 
instalaci nového oplocení na sever-
ní straně.

V prostoru koupaliště se také už 
brzy začnou realizovat vrty. Od-
borná fi rma zde bude provádět 
hydrogeologický průzkum, který 
bude sloužit jako podpůrný mate-
riál pro zahájení projektování kry-
tého bazénu. V rozpočtu města na 
rok 2018 je na přípravné práce vy-
členěna částka 400 tisíc korun. (dc)

Umělá plocha nahradila led

Při stavbě obchvatu dochází 
k  nálezům granátů, nábojů i min. 
Jen za březen bylo pyrotechnikům 
k  likvidací předáno pět kusů staré 
vojenské munice, a to i nevybuchlé, 
která je pro laiky, jež by s ní chtěli 
manipulovat, vysoce nebezpečná. 

Přímo v  trase obchvatu byl na-
lezen hlavový zapalovač pocháze-
jící z vybuchlého dělostřeleckého 
granátu, který nebyl nebezpečný 
a skončil v  kovovém odpadu, 
a dělostřelecký protipancéřový gra-
nát sovětské výroby ráže 122 mm 
z období 2. světové války. V tomto 
případě šlo o vystřelenou nevy-
buchlou munici, která obsahovala 
trhavinu a ostrý iniciační prvek 
– dnový zapalovač. Munice proto 
byla předána pyrotechnikům Poli-
cie ČR k likvidaci.

K dalšímu nálezu došlo při pro-
vádění skrývky pro deponii mate-
riálu. V  Krásných Loučkách pra-
covníci našli dělostřelecký náboj 
ráže 100 mm a dvě protitankové 
miny, které používala vojska so-
větské armády přítomná na území 

České republiky v období let 1968 
až 1991. 

„V lokalitách, kde působila so-
větská vojska, se tato munice běž-
ně nachází a z vlastní zkušenosti, 
kdy jsem dvacet let působil jako 
pyrotechnik u policie, mohu potvr-
dit, že v okolí Krnova, především 
na Ježníku, v Chomýži a Krásných 
Loučkách, bylo po odchodu vojsk 
mnoho nálezů munice, přičemž 
v jednom případě se jednalo dokon-
ce o stovky kusů protitankových min. 
Munice byla naházená do vodních 
nádrží, uložena do okopů a výmolů 
a poté zasypána,“ uvádí Ivo Peterek 
ze společnosti Pyrotechnická služ-
ba, s.r.o., a upozorňuje, že přede-
vším v této lokalitě může docházet 
k nálezům munice nejen pod povr-
chem, ale i na povrchu. 

V případě, že naleznete jakoukoli 
munici, dodržujte zásadně pravi-
dlo zákazu manipulace s takovými 
předměty a okamžitě volejte linku 
158. Policisté místo nálezu zabez-
pečí a pyrotechnik předmět převez-
me a odborně zajistí.                  (dc)

Kvítkem 
podpoříte
prevenci

Od začátku května mohou zá-
jemci na zimním stadionu Krystal 
využívat umělou plochu o rozmě-
rech 60 krát 30 metrů, která po ne-
celém měsíci nahradila led. 

V časech vyčleněných pro veřej-
nost je zde možné jezdit na koleč-
kových bruslích nebo se věnovat 
některým kolektivním sportům. 
„Na své si přijdou hráči in-line ho-
keje nebo hokejbalu, kterým jsou 
kromě hřiště k dispozici také branky 
a puky,“ popisuje vedoucí sportov-
ních a rekreačních zařízení Vladi-
slav Skopal s tím, že nechybí ani 
dva badmintonové kurty. „Ceník 
a aktuální program je uveden na 
webu ts.krnov.cz,“ dodává Vladislav 
Skopal, který přijímá individuál-
ní objednávky na telefonním čísle 
602 550 213 nebo e-mailové adrese 
vladislav.skopal@tskrnov.cz.

Plocha je složena z plastových 
dlaždic o velikosti 33 krát 33 centi-
metrů, vylisovaných ze směsí poly-
propylénů. Jejich povrch je matný, 

neodráží se od něj světlo nebo bles-
ky fotoaparátů. Lze na něm také vy-
značit hrací plochy pro jiné sporty 
(fl orbal, basketbal nebo volejbal), 
a to samolepícími páskami, které 
je možné bezezbytku odstranit. 
Sportovci mohou plochu využívat 
už druhou sezonu a její pořízení 
včetně montáže vyšlo na 780  800 
korun bez DPH. „Vloni o ni měli 
zájem především mladí hokejisté 
HK Krnov a také některé amatérské 
oddíly,“ doplňuje Vladislav Skopal.

Na konci srpna bude umělý po-
vrch opět demontován a uložen, od 
1. září pak začne chlazení. Přibližně 
po sedmi dnech plného provozu le-
dové plochy bude zahájena hokejo-
vá sezona. 

Zimní stadion se nachází v loka-
litě sportovišť spolu s  fotbalovým 
stadionem, tenisovou halou, bike 
parkem, tenisovými kurty, spor-
tovní halou, lehkoatletickým sta-
dionem, kuželnou a bowlingovým 
centrem.                                            (tg)

Letošní veřejná sbírka Ligy pro-
ti rakovině se uskuteční ve středu 
16. května. Do ulic se v tento den 
vydá více než 14 500 dobrovolníků 
ve žlutých tričkách, kteří budou 
nabízet tradiční žluté kytičky, a ani 
Krnov nebude výjimkou. 

„Již tradičně v našem městě zajiš-
ťují prodej žlutých kvítků měsíčku 
lékařského členky sdružení Onko 
Niké a studenti středních škol. Kro-
mě toho naproti Bauerovy kavárny 
bude stánek, ve kterém budou mít 
návštěvníci možnost seznámit se 
s významem prevencea a vyzkou-
šet si samovyšetření prsů,“ popsala 
předsedkyně sdružení Jarmila No-
votná a dodala, že studenti a dobro-
volní prodejci budou nabízet kytič-
ky také v Bruntále, Městě Albrech-
ticích a Jindřichově ve Slezsku.

Každý dárce, který si kytičku 
koupí za minimální částku 20 ko-
run, dostane také letáček, ve kte-
rém Liga objasňuje problematiku 
rakoviny tlustého střeva a koneční-
ku a především důležitost preven-
tivního vyšetření, které v  mnoha 
případech zachraňuje život. Ročně 
si totiž tuto diagnózu vyslechne 
v Česku více než 8 tisíc pacientů. 

Kromě zakoupení kytičky lze den 
proti rakovině podpořit i zaslá-
ním dárcovské SMS ve tvaru DMS 
KVET 30 nebo DMS KVET 60 
nebo DMS 90 na číslo 87 777.    (tg)
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Sucho a výkyvy teplot 
lesům neprospívají

O Stromu roku 2018  
rozhodne jeho příběh

Při rozboru příčin chřadnutí 
a odumírání smrku se jako hlavní 
důvod ukazuje klimatická změna. 
Ta má za následek zvyšování prů-
měrné roční teploty, absenci zim 
s  bohatou sněhovou pokrývkou 
a dlouhodobějšími mrazy, časnější 
příchod jara a snižování objemu 
ročních srážek, které padají ve for-
mě krátkých a prudkých přívalů 
hlavně v letních měsících. 

Dešťovou vodu ve velkých obje-
mech pak není půda schopna ab-
sorbovat a tak odtéká po povrchu 
a nevsakuje do spodních vrstev. 
Z tohoto důvodu dochází k vý-
raznému poklesu hladiny spodní 
vody, a proto smrk se svým měl-
kým povrchovým kořenovým 
systémem je nejpostiženější dře-
vinou. Svůj díl má i srážkový stín, 
způsobený hradbou Jeseníků, která 
zachytí oblačnost přicházející od 
západu a většina srážek spadne 
tam. V ovzduší přibývá zastoupení 
oxidu uhlíku a dusíku, hlavně zvý-
šeným spalováním fosilních paliv 
v elektrárnách a výrobních provo-
zech a také houstnoucím automo-
bilovým provozem. Svou roli hraje 
i ozónová díra. 

V  roce 2015 se sešly nepříznivé 
podmínky pro smrkové poros-
ty. Téměř poloviční celkový roč-
ní úhrn srážek proti normálu 
a 32 tropických dní měly za násle-
dek zapaření kmenů smrků, které 
neměly kde čerpat potřebnou vlá-
hu. Všechny tyto okolnosti zpeče-
tily existenční podmínky smrku 

v jeho nepřirozených podmínkách. 
Výzkumníci přišli s  faktem, že 
vrchní horizont půdy proschnul 
a vlásečnicové kořeny, jimiž stromy 
přijímají vláhu a živiny, se při po-
hybu větrem potrhaly. 

Zavadlé smrky zcela ztratily 
schopnost přirozené obrany proti 
kůrovcům a na jejich totální zkázu 
stačilo i menší množství jedinců. 
Svůj velký vliv na oslabení poros-
tů má i všudypřítomná václavka, 
která ucpává vodivé cévy stromů, 
a na chřadnutí a odumírání se podí-
lí již delší období. Kůrovci nahrála 
do karet i kratší zima a teplo, které 
urychluje jeho vývoj, a také semen-

ný rok u smrku v roce 2015. Tehdy 
smrky, zřejmě pudem sebezáchovy, 
silně zaplodily, čímž ještě prohlou-
bily své oslabení. Problémem byl 
i kalamitní výskyt nepůvodního 
druhu lýkožrouta severského, který 
působením tepla dokáže svůj vývoj 
urychlit a vytvořit více populací. 
Tím nejzásadnějším faktorem pro 
tak intenzivní a rychlý průběh ka-
lamity byl ale výskyt téměř čistých 
smrčin, které kůrovcům poskytly 
ideální podmínky pro jejich „ho-
dování“. 

A co dál? To je hlavní otázka, 
která dnes trápí většinu lesníků. 
Jak ve stávajícím stavu zajistit co 

nejrychlejší obnovu holých ploch 
po vytěžených porostech a přitom 
nevytvořit „plantáže“ stejnověkých 
a výškově nerozrůzněných porostů, 
které by do budoucna byly ohrože-
ny hmyzovými, větrnými či houbo-
vými kalamitami, jako se tomu děje 
dnes? Kde sehnat vhodný sadební 
materiál a kvalitní pracovníky na 
zalesňování a následnou ochranu 
nově vysazeného lesa? 

V  pracovní síle měli naši před-
chůdci v  první polovině minu-
lého století „výhodu“. Byla velká 
nezaměstnanost a bída. Lidé byli 
vděční za jakoukoliv práci a prá-
ce si vážili i za bídný peníz.  Dnes 
je velký problém sehnat nástup-
ce pracantů ze  „staré školy“. Ně-
kde situaci ještě zachraňují jejich 
potomci, kteří tuto práci a fortel 
okoukali od svých rodičů. Na ne-
dostatku kvalitních pracovníků se 
podepsala, podle mého názoru, 
nepříliš šťastná transformace lesní-
ho hospodářství. Neustálé střídání 
fi rem a pracovníků, provádějících 
lesnické práce, kvalitě prací nepro-
spělo. Podbízení se fi rem cenami 
při výběrových řízeních vedlo také 
ke snížení odměny za práci a tak 
objem provedené práce jde na úkor 
její kvality a kvalitní pracovníci od-
cházejí za lépe placenou prací. Na-
hrazují je pracovníci z východních 
států, ale už i ti se špatně placené 
práci vyhýbají. (Pokračování příště) 
Ing. Ivan Vrátný, jednatel Lesní 
správy města Krnov, s.r.o., www.
lesykrnov.cz

Nadace Partnerství už po sedm-
nácté hledá Strom roku. Po vhod-
ných kandidátech pátrá mezi tzv. 
Stromy svobody, což jsou stromy 
s příběhy, které se váží k přelomo-
vým událostem československé 
historie. 

Anketa zároveň usiluje o vy-
zdvihnutí pozitivního vlivu stromů 
a vegetace na zmírňování násled-
ků změn klimatu. „Za letošními 
nominacemi stojí skutečně silné 
příběhy. U přihlášené stoleté lípy 
z Roudníčku se místní každoročně 
scházeli, aby si připili na svobodu. 
Starousedlíkům nejvíce vadí, že je-
jich lípa byla neodborně ořezána 
a rádi by ji prohlásili za památnou,” 
odhaluje jednoho z možných fi na-
listů koordinátorka ankety Andrea 
Krůpová z  Nadace Partnerství. 
„Příbramská Lípa svobody byla zase 
vysazena tajně koncem října 1968 
na protest proti sovětské okupaci. 
Aby strom před komunistickými ko-
laboranty ochránili, předstírali míst-
ní jeho rozštípání a spálení,” uvádí. 

Stromy svobody ale nepředsta-
vují pouze živé připomínky ra-
dostných a odvážných příběhů naší 
minulosti. Díky tomu, že byly pře-
vážně vysazovány v centrech měst 
a obcí, se zároveň jedná o bojovní-
ky s městskými tepelnými ostrovy 
a suchem. „Stromy svým stínem 
a přirozeným výparem vody z listů 
ochlazují své okolí a tím přispívají ke 

zvládání suchých a horkých letních 
měsíců,” vyzdvihuje Andrea Krůpo-
vá. „Stromy navíc snižují prašnost 
a pohlcují hluk. Už pás zeleně široký 
tři metry dokáže především v zástav-
bě a ulicích snížit hladinu hluku až 
o čtvrtinu,” zdůrazňuje.

Navrhnout svého kandidáta do 
ankety Strom roku 2018 může kdo-
koli – jednotlivci, rodiny, sousedé, 
učitelé se školáky, spolky, sdružení 
i celé obce. Podle pořadatelů an-
kety se nemusí jednat o nejvyšší či 
nejstarší strom, hlavním kritériem 
úspěchu je příběh stromu a jeho 
spojení s místními lidmi. 

Celostátní anketa Strom roku je 
charitativním projektem. Z došlých 
přihlášek odborná porota vybírá 
dvanáct fi nálových stromů, kte-
ré díky zpoplatněnému hlasování 
mohou získat fi nanční prostředky 
na odbornou péči. „Všichni navrho-
vatelé si předem určí, na co peníze 
využijí – zda například nechají fi -
nálový strom ošetřit, umístí k němu 
ceduli nebo lavičku, nebo vysadí 
v jeho blízkosti nové stromy,“ vy-
světluje Andrea Krůpová. Vítěz 
navíc získá odborné arboristické 
ošetření od fi rmy Prostrom Bohe-
mia a nominaci do ankety Evrop-
ský strom roku.

Bližší informace o celostátní an-
ketě Strom roku 2018 získáte na 
webu stromroku.cz. (Tisková zprá-
va Nadace partnerství)

Porost napadený kůrovcem usychá. Zdroj: Lesní správa města 
Krnova s.r.o.

Dlouhodobý nedostatek srážek 
a výkyvy teplot. Tak se projevují 
změny klimatu. Lidem zatím voda 
nechybí, ale lesům ano. V  těch 
státních, spravovaných podnikem 
Lesy ČR, se loni vytěžilo sedm-
krát víc dříví poškozeného suchem 
a dalšími vlivy než před 20 lety, bez-
mála 3,5 milionu metrů krychlo-
vých. Vykácené plochy se zalesňují 
a v  porostech významně přibývá 
listnatých stromů. Důsledky klima-
tických změn řeší všichni vlastníci 
a správci lesů, také podnik Vojen-
ské lesy a statky ČR.

Klimatickou změnu pozoruje 
Jiří Groda, lesní správce z Vítkova 
v  Moravskoslezském kraji, už od 
roku 1992. Právě jeho lesní správa 
spolu s Městem Albrechtice, Brun-
tálem a Šternberkem patří k  těm, 
kde se rozpadají lesní porosty ve 
velkém. Vloni bylo v  důsledku 
sucha a následných živelných vli-
vů na těchto správách vytěženo 
1,6 milionu m3  dříví, před deseti 
lety jen přes půl milionu m3. „Voda 
chybí nejvíce smrkům, které mají 
mělký kořenový systém. Při déle tr-
vajícím nedostatku srážek a násled-
ném poklesu hladiny spodní vody 
v půdě je tedy právě smrk jako první 
ze všech dřevin oslaben. Vodu totiž 
potřebuje k tvorbě pryskyřice, coby 
obranné tekutiny. Bez vody ztratí 
schopnost se bránit a škůdci ho za-
hubí,“ vysvětluje. 

Lesy, které dnes v oblasti Nízkého 
Jeseníku chřadnou, zakládali lesní-
ci před desítkami let v  polohách 
s relativně vhodnými přírodními 
podmínkami. Ty se ale od té doby 
výrazně změnily. Průběh počasí 
a zvyšující se teploty během ce-
lého roku nahrávají všem škůd-
cům, včetně hlodavců, kteří tak 
lehce přežívají. Na přelomu dubna 
a května pak začíná první rojení 
kůrovce. Ten suchem oslabené stro-
my spolu s  václavkou, jež napadá 
kořenový systém, likviduje. „Naším 
cílem je bránit les proti kůrovcům 
včasným vyhledáváním a  zpraco-
váním napadených stromů a vysa-
zovat v  lesích sazenice smíšených 
dřevin, které změněným klimatic-
kým podmínkám odolají. Zatímco 
v roce 2008 byl smrk na uvedených 
správách vysazován v podílu 28 pro-
cent, dnes jej nalezneme pouze na 
17 procentech. Naopak významně 
vzrostl podíl listnatých dřevin na 
současných 71 procent,“ řekl Tomáš 
Pospíšil, ředitel lesního a vodního 
hospodářství Lesů ČR.

Také Vojenské lesy a statky ČR 
letos vysadí dvojnásobek sazenic 
lesních dřevin, než bylo obvyk-
lé v  uplynulých letech – celkem 
20 milionů. Bezmála dvě třetiny 
z nich budou tvořit listnaté dřeviny. 
Investice směřují také do výstavby 
malých vodních děl v krajině, které 
zadrží v lokalitě více vody.        (red)
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Prohlídka 
připomene
Bauera 

Turistická sezona letos bude ve znamení pohybu

Úzkokolejka slaví 120 let svého založeníKrátce

V turistickém informačním centru si zájemci mohou vypůjčit i elekt-
rokola. Foto: archiv TIC Krnov

Radniční věž 
se otevírá veřejnosti
V polovině května sezona prohlí-
dek radniční věže. Konají se kaž-
dou středu (10.00, 14.00), sobotu 
(14.00) a v neděli (9.00). Sraz na 
prohlídku je před hlavním vcho-
dem do budovy radnice. Vstupné 
je 20 korun, studenti a důchodci 
zaplatí polovinu. Vstupenky lze za-
koupit v předprodeji v turistickém 
informačním centru na Hlavním 
náměstí. Maximální počet osob na 
prohlídku je patnáct.                    (dc)

Výstava představí život 
Židů v českém prostoru
V  synagoze bude v  sobotu 
19. května vernisáží zahájena vý-
stava Židovské svědectví o čes-
kém století, která je pořádána 
u příležitosti oslav 100. výročí za-
ložení republiky. Výstava byla  vy-
tvořena organizací Centropa, 
židovským historickým institu-
tem, jehož hlavním úkolem je 
uchování příběhů židovských 
rodin z oblasti Balkánu a střední 
a východní Evropy ve 20. století. 
Vernisáž začíná ve 14.00 hodin 
a vstup je zdarma. Výstava potrvá 
do 30. června.                                     (dc)

Na zámku vypukne 
linhartovské kulturní léto
Příznivci zámku v Linhartovech 
zvou na slavnostní zahájení se-
zony, které se uskuteční v sobotu 
12. května od 10.00 hodin. 
Návštěvníci se mohou těšit na 
bohatý program i představení 
nových expozic, jako například 
sbírku plechových mechanických 
hraček nebo poštovní známky 
Adolfa Borna. Součástí slavnosti 
bude i vernisáž několika výstav. 
Své fotografi e na zámku představí 
Jiří Sebera z  Krnova, k  vidění bu-
dou také dřevěné plastiky dalšího 
Krnováka Karla Veličky.                    (tg)

Přípravy na novou turistickou 
sezonu, která začíná 15. května, 
vrcholí. V  tisku jsou brožurky 
s  potřebnými informacemi pro 
návštěvníky města, správci pa-
mátek provádí poslední opravy, 
upřesňují se programy kulturních 
akcí. Napilno má také Turistické 
informační centrum (TIC) Krnov. 
To vedle zahájení sezony v  podo-
bě Dne otevřených památek, jež se 
koná v sobotu 19. května, připravi-
lo širokou nabídku tradičních slu-
žeb a také řadu novinek.

K těm patří především půjčovna 
elektrokol nebo aplikace Krnovem 
na koloběžce. „Elektrokol máme v 
půjčovně celkem sedm, tři treková, 
dvě horská a dvě krosová. Při vý-
půjčce je nutné složit vratnou kauci 
ve výši dva tisíce korun a předložit 
doklad totožnosti. Cena půjčovného 
se pak odvíjí podle délky výpůjč-
ky, od 80 korun za dvě hodiny po 
320 korun za celý den,“ uvádí 
Zuzana Pavlusová z  odboru stra-
tegického rozvoje s tím, že dobíjecí 
stanice je v TIC Krnov. Lidé, kteří 
si elektrokolo, ale také koloběžku, 
v  TIC zapůjčí a zamíří s  nimi na 

Osoblažsko, mohou využít doho-
dy mezi provozovatelem výletních 
vláčků na osoblažské úzkokolejce 
a města Krnova o jejich bezplatné 
přepravě. 

Kromě elektrokol si lze v  TIC 
půjčit trekové hole, šachové fi gurky, 
které jsou určeny pro hru v  šachy 
na šachovém stole vedle památníku 
Leopolda Bauera, a také koloběžky. 
„Ke koloběžkám nabízíme možnost 
si stáhnout z  webu play.google.com 
aplikaci Krnovem na koloběžce, kte-
rá má dvě obtížnosti, pro děti a do-
spělé, a nabízí tři trasy dlouhé dva, 
deset a čtyřicet kilometrů. Aplikace 
uživatele provede po památkách 
a zajímavých místech v  Krnově 
a okolí,“ řekla Zuzana Pavlusová. 

Po loňském úspěchu pokraču-
je i tuto sezonu soutěž o pamět-
ní mince, kterou pořádají města 
Krnov, Jeseník a Prudnik. „Úkolem 
je navštívit devět vyhlídkových míst 
a z nich si ve vandrovní knížce od-
nést otisk razítka. Sběrem razítek 
lze získat mince pořadatelských 
měst, které si turisté sami vyrazí na 
razicích strojích,“ popsala Zuzana 
Pavlusová. 

V  Krnově je vandrovní knížka 
k  dostání v  TIC a také na vyhlíd-
kových místech, jimiž jsou rad-
niční věž, synagoga a rozhledna 
na Cvilíně. Pokud soutěžící získá 
všechna tři krnovská razítka, má 

možnost si vyrazit groš Matyáše 
Korvína. Stejný postup platí také 
v dalších dvou městech. V Jeseníku 
je odměnou pamětní mince 750 
let města Jeseník a v  polském 
Prudniku prudnický talar.         (dc)

Den otevřených památek / 19. května
otevírací doba vstupné

věž kostela sv. Martina 10.00-12.00, 13.00-17.00 dobrovolné
radniční věž – prohlídka 
s průvodcem 14.00; 14.30 20 Kč; děti, studenti

a důchodci 10 Kč
synagoga – prohlídka s průvodcem 13.00-16.00 podle ceníku
kostel sv. Ducha – prohlídka 
s průvodcem, poslech varhan 13.00-14.00 20 Kč
Městské muzeum Krnov
- Flemmichova vila 8.00-18.00 20 Kč;

děti, studenti 15 Kč
evangelický kostel
- hudební program, prohlídka věže 13.00-17.00 dobrovolné
kostel Narození Panny Marie 9.00-10.00 dobrovolné
kostel sv. Benedikta 10.00-12.00, 13.00-17.00 dobrovolné
poutní kostel na Cvilíně 10.00-17.00 dobrovolné
rozhledna na Cvilíně 10.00-17.00 20 Kč; děti do 15 let

a důchodci 10 Kč
zřícenina hradu Šelenburk volně přístupná
rozhledna na Ježníku volně přístupná
Stálá výstava panenek a kočárků
Villa Cafe 15.00-17.00 dobrovolné

Akce, které se konají ve stejný den

Pochodová show Dechového 
orchestru mladých ZUŠ Krnov 10.00-11.30 

začátek u Švédské zdi, 
koncert u Bauerova 

památníku
Krnovská padesátka pěšky 
a na kole – dálkový pochod Start: 6.00-10-00 start u SVČ Krnov

V  říjnu uplyne 80 let od úmrtí 
významného vídeňského architek-
ta, krnovského rodáka Leopolda 
Bauera. Jeho život a dílo připome-
ne komentovaná prohlídka města, 
kterou připravila Střední odborná 
škola dopravy a cestovního ruchu 
Krnov ve spolupráci s TIC Krnov. 

Prohlídka Po stopách Leopolda 
Bauera se koná v úterý 15. května. 
Sraz je v 16.00 hodin před TIC na 
Hlavním náměstí. „Naše první kro-
ky povedou k památníku Leopolda 
Bauera a Slezskému domu. Na 
obou místech studenti přiblíží život 
architekta. Následně se zastavíme 
u bannerů, věnovaných Bauerovu 
výročí, které budou umístěny na 
Hlavním náměstí, a prohlídku uza-
vřeme ve Flemmichově vile“ uvedla 
Ellen Páclová z pořadatelské školy.  

Kapacita přibližně dvouhodino-
vé prohlídky je omezena na třicet 
osob. Svou účast je proto třeba 
rezervovat v  TIC Krnov, a to buď 
osobně, nebo telefonicky na tel. 
554  614  612, 739  548  957. Pro 
účastníky je připraven malý dá-
rek.      (dc)

Na trať úzkorozchodné železnič-
ní trati, která spojuje Třemešnou 
ve Slezsku a Osoblahu, se po zimní 
přestávce opět vrátí historické par-
ní soupravy. První vlak slavnostně 
zahájí turistickou sezonu 8. květ-
na a ze stanice Třemešná vyrazí 
v 10.45 hodin. 

„Hlavním tématem zahájení se-
zony, které vypukne v 10.00 hodin, 
bude předání klíčů od nádražních 
budov na úzkokolejce z rukou zá-
stupců Správy železniční dopravní 
cesty starostům. Bude tak zakončen 
složitý proces získání železničních 

objektů obcemi nacházejícími se 
u trati,“ řekl předseda Klubu přá-
tel osoblažské úzkokolejky David 
Chovančík. Připravena jsou folklor-
ní vystoupení a stánky s místní-
mi produkty jak v Třemešné, tak 
v Osoblaze, kde mohou turisté na-
vštívit také minifarmu nebo židov-
ský hřbitov.

V ještě jednom pak bude letošní 
sezona na úzkokolejce výjimečná, 
Osoblažka si totiž letos připomíná 
120 let od svého založení. Slezské 
zemské dráhy proto na 28. a 29. 
září připravují mimořádné jízdy 

parních vlaků se speciálním pro-
gramem. „Tento dvoudenní festival 
přinese zejména zvýšený provoz 
parních vlaků, na které budou na-
vazovat programy pro děti, předsta-
vení obcí na trase úzkokolejky i pro-
gram na nádražích,“ doplnil David 
Chovančík. 

Více informací, včetně podrob-
ného jízdního řádu, cestující na-
jdou na www.osoblazsko.com.  
Novinkou je bezplatná přeprava 
elektrokol a koloběžek zapůjčených 
v krnovském turistickém infor-
mačním centru.                             (tg)
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Úspěšný týden 
tanečního oboru 

Podnikatelské nápady
odbornou porotu zaujaly

První pomoc vyučují 
také formou zážitku 

V týdnu od 9. do 13. dubna se uskutečnil v mateřské škole Maxima 
Gorkého Barevný týden. Děti, pedagogové i rodiče se zapojili do 
projektu zaměřeného na barvy, a tak se to ve školce červenalo, mod-
ralo, zelenalo… Barevné nebyly jen děti a paní učitelky, ale atmosfé-
ru dotvářela i nápaditá výzdoba budovy. Konec týdne završil zábav-
ný program s písničkami, soutěžemi a odměnami. Poděkování patří 
nejen paním učitelkám, ale i rodičům, kteří děti oblékli do příslušné 
barvičky. Jitka Kopečková, ředitelka MŠ Gorkého 

Také v tomto školním roce připravili pedagogové a žáci dechového 
a bicího oddělení pro žáky 3. tříd základních škol výchovné koncer-
ty. V programu dětem předvedli všechny dechové a bicí nástroje, 
které se v naší škole vyučují. Koncert probíhal interaktivní formou, 
přičemž děti dostávaly spoustu vědomostních otázek a hádanek. 
Kateřina Vidličková, vedoucí hudebního oboru ZUŠ

Tomáš 
postoupil 

Studenti 
soutěžili 

Druhý  dubnový týden se nesl 
v  duchu velkých tanečních kroků 
pro malé i velké žáky tanečního 
oboru Základní umělecké školy 
Krnov. 

V  pondělí 9. dubna se na Kraj-
ské soutěžní přehlídce tanečních 
oborů ZUŠ v  Beskydském diva-
dle v  Novém Jičíně prezentovaly 
mladší děti choreografi i nazvanou 
Od svítání do klekání a stejně jako 
v kole okresním také zde vytančily 
Zlaté pásmo.

Přehlídka následně pokračova-
la v  úterý 10. dubna kategoriemi 
starších žáků a choreografi e po-
jmenovaná Co tě žere absolventů 
II. stupně studia získala Stříbrné 
pásmo.

Roztančený týden jsme zakonči-
li v neděli 15. dubna prezentací tří 
choreografi í na Krajské přehlídce 
dětských skupin scénického tance 
v Janáčkově konzervatoři v Ostra-
vě, kde choreografi e mladších žáků 
školy s názvem Od svítání do kle-
kání byla jednou z šesti oceněných. 
Porota vyzdvihla její výtvarné řeše-
ní, práci s kostýmy a tanečnost.

Všem malým a velkým taneční-
kům blahopřejeme a srdečně zve-
me veřejnost na závěrečný taneční 
koncert oboru Krnovské slunéč-
ko, které se bude konat v  sobotu 
26. května v  17.00 hodin v  měst-
ském divadle. Irena Špičková, 
taneční obor Základní umělecké 
školy

Líheň budoucích podnikatelů, 
i tak se dá nazvat soutěž Krnovský 
studentský podnikatelský inkubá-
tor, kterou už podesáté pořádala 
SOŠ dopravy a cestovního ruchu 
ve spolupráci s městem. Ve středu 
18. dubna v  konferenční místnos-
ti dobrovolných hasičů v Kostelci 
obhajovali studenti středních škol 
záměry před porotou, ve které za-
sedly Kamila Zapletalová (daňová 
a účetní poradkyně), Monika Vyle-
žíková (vedoucí odboru strategic-
kého rozvoje), Lucie Naumovská 
(zástupkyně CA Invia) a Zuzana 
Pavlusová (pracovnice TIC Krnov).

Deset soutěžících v čase čtyř 
minut prezentovalo své podniká-
ní a odpovídalo na otázky poroty. 
Zvláštní cenu získala studentka 
oboru Management v  dopravě 
Aneta Zlámalová za výrobu a pro-

dej oříškového másla. Třetí místo 
obsadil Vojtěch Toráň ze stejné-
ho studijního oboru SOŠ dopravy 
a cestovního ruchu, který přesvěd-
čil porotu o chybějící čajovně pro 
mladé lidi se zaměřením na ve-
ganství. Druhé místo vybojovala 
studentka SOŠ cestovního ruchu 
v  Pardubicích s nápadem otevřít 
posilovnu v  Černilově u Hradce 
Králové. Zvítězila studentka ma-
nagementu cestovního ruchu SOŠ 
dopravy a cestovního ruchu Anna 
Bittnerová s cestovní kanceláří za-
měřenou na rozrůstající se cílovou 
skupinu klientů – seniory. 

Soutěž potvrdila vzájemné obo-
hacení zúčastněných, kdy studenti 
získali rady od zkušených lidí, po-
rota zase kreativní náměty. Ellen 
Páclová, SOŠ dopravy a cestovní-
ho ruchu

Koncem března se Tomáš Beeld-
man zúčastnil krajského kola sou-
těže v anglickém jazyce v Ostravě. 
Soutěžil se studenty víceletých 
gymnázií, což bylo na rozdíl od 
loňska náročnější. Klání bylo roz-
děleno na písemnou a ústní část.

Písemná část se skládala z růz-
ně obtížných poslechových úkolů, 
ústní byla zaměřena na schopnost 
rychle reagovat v nečekaných si-
tuacích a diskutovat s porotou na 
vylosované téma. 

Tomáš si skvěle poradil s téma-
tem Oblečení a móda. Přestože je 
bližší spíše dívkám, komise byla 
příjemně překvapena, jak se do-
kázal o tématu rozpovídat. Během 
diskuze se přes popis kvalitních 
basketbalových bot dostal ke stylu 
oblékání v Africe.

Tomáš vybojoval  v konečném 
hodnocení nejvyšší počet bodů 
a získal první místo ve své kate-
gorii. Blahopřejeme mu a pře-
jeme hodně štěstí v  závěrečném 
celostátním kole, které proběhne 
28. května v Praze. Alice Hlaváčo-
vá, ZŠ Janáčkovo náměstí

Střední pedagogická škola 
a Střední zdravotnická škola Krnov 
vyučuje a provádí osvětu v první 
pomoci pro žáky i širokou veřej-
nost formou zážitkové pedagogiky. 

V rámci různých modelových si-
tuací si zachraňující prakticky mo-
hou vyzkoušet postupy laické prv-
ní pomoci a naučit se pracovat se 
svou nervozitou a nejistotou, které 
často brání prá-
vě v  poskytnutí 
první pomoci.

Aby dané situ-
ace byly co nej-
více autentické, 
používáme re-
suscitační fi gurí-
ny a maskovací 
pomůcky z  pro-
jektu Moderni-
zace výuky ve 
zdravotnických 
oborech. Na-
příklad se jedná 
o speciální ná-
vleky a masky 

simulující popáleniny, zlomeniny, 
různé druhy ran nebo umělou krev. 

V tomto školním roce jsme pro-
školili na sto dětí z mateřských 
a základních škol, pedagogy a ve-
řejnost v rámci kurzu Zdravotníka 
zotavovacích akcí. Aneta Baťko-
vá, Střední pedagogická škola 
a Střední zdravotnická škola Kr-
nov

V úterý 10. dubna se v SVČ usku-
tečnilo okresní kolo Středoškolské 
odborné činnosti. Studenti před-
vedli práce v řadě oborů, například  
ve strojírenství nebo informatice.

Střední průmyslová škola a Ob-
chodní akademie Bruntál měla 
úspěšné práce: Kooperativní po-
čítačová hra pro virtuální realitu, 
Malosériová výroba součástí na 
CNC soustruhu, Výroba spalova-
cího motoru Boll Aero, Výroba 
forem pro zpracování termoplastů 
a Podnikatelský záměr pro Kavár-
nu Pelikán, s. r. o. Střední škola 
automobilní Krnov má na svém 
kontě vítězné práce: Elektronic-
ky ovládané zpětné zrcátko auto-
mobilu, Zapojení denních světel 
automobilu, Polovodičový usměr-
ňovač, Stavba motokáry a Sedmi-
segmentová zobrazovací jednotka.

Generálním partnerem je Ná-
rodní institut pro další vzdělávání. 
Poděkování patří Renatě Ramaza-
nové, která se ujala funkce před-
sedkyně odborné komise, a také 
dalším porotcům. Marcela Skopa-
lová, SVČ Krnov



8

Krátce

Noc v muzeu
zavede
do minulosti

Ohlédnutí za přehlídkou KRRR!
Zahradní slavnost 
bude ve znamení řemesel
Bohatý program čeká na děti a do-
spělé v  rámci Zahradní slavnosti, 
která se uskuteční v SVČ  úterý 
8. května od 14.00 hodin. Tradiční 
akce se tentokrát ponese v  duchu 
řemesel, která si budou moci zá-
jemci vyzkoušet. K tomu bude hrát 
opavská cimbálovka Gizdi a chybět 
nebude ani vystoupení tanečníků 
a dalších zájmových útvarů. K vidě-
ní bude i šermířský souboj a děti si 
mohou užít jízdu na koních, kolo-
toče a další atrakce.                       (tg)

Besedu o hypnóze
doplní praktické ukázky
Besedu s  hypnotizérem Jakubem 
Kroulíkem připravilo na čtvrtek 
10. května středisko volného času. 
Součástí programu budou také 
praktické ukázky sugesce a hyp-
nózy na dobrovolnících z  řad ná-
vštěvníků. Kapacita sálu je omeze-
na. Vstupenky je možné zakoupit 
předem v recepci SVČ Krnov. Akce 
začíná v 17.00 hodin.                   (tg) 

Užijte si jarní 
piknik na náměstí 
Spolek Rošťáci zve všechny zájem-
ce na jarní piknik, který se uskuteč-
ní v sobotu 12. května v 14.00 ho-
din na Hlavním náměstí v prostoru 
za pódiem. Pro děti bude zajištěno 
svezení na koni, sportovní náčiní 
nebo křídy k  malování. Účastníci 
by si sebou měli vzít deku a nezbyt-
nou samozřejmostí bude také něco 
k pití a zakousnutí.                         (tg)

Muzeum připomene 
slavného rodáka
V říjnu uplyne 80 let od úmrtí jed-
noho z  nejvýznamnějších krnov-
ských rodáků - architekta, urbanis-
ty, designéra a pedagoga Leopolda 
Bauera. Na výstavě ve Flemmicho-
vě vile se od úterý 15. května do 
konce roku mohou zájemci sezná-
mit se zajímavostmi z  profesního 
i osobního života této významné 
osobnosti.   (red)

Vilhelmová s Dykem 
přivezou Bláznivého Petříčka
S  inscenací Bláznivý Petříček za-
vítají do městského divadla v  úte-
rý 15. května Tatiana Vilhelmová 
a Vojtěch Dyk. Příběh lásky mladé-
ho znuděného muže a krásné tero-
ristky, kteří utíkají před policií, ro-
dinami, ale také před životem, za-
číná v 19.00 hodin, vstupenky jsou 
v předprodeji v TIC Krnov.          (tg)

Dechový orchestr mladých 
uctí Leopolda Bauera
Koncerty dechového orchestru 
mladých tvoří nedílnou součást 
nabídky kulturního kalendáře 
města, pochodová show je však 
k vidění pouze jednou za čas. Jako 
připomínku osmdesáti let od úmrtí 
architekta Leopolda Bauera hudeb-
níci na sobotu 19. května připra-
vují pochodovou show, kterou od 
10.00 hodin předvedou na Hlav-
ním náměstí. Následovat bude 
koncert u památníku významného 
krnovského rodáka, hudební do-
poledne se koná jen za příznivého 
počasí. 

Hostem Swingobraní
bude zpěvačka Dasha

Kino Mír 70 hostilo od 13. do 
15. dubna 13. ročník přehlídky 
70mm fi lmů KRRR!, která vrací 
život největšímu používanému fi l-
movému formátu. Pro téměř dvě 
stovky akreditovaných diváků or-
ganizátoři připravili deset projekcí 
celkem devíti titulů. Zde jsou čísla 
a zajímavosti, které se vážou k  le-
tošnímu ročníku přehlídky.
 Akreditovaných diváků bylo 

188 a mimo tuzemské návštěvní-
ky to byli také hosté ze Slovenska, 
Polska, Švédska, Dánska, Německa, 
Itálie a USA.
 Celkem bylo na jednotlivá 

představení vydáno 1  790 vstupe-
nek.

 Všechny projekce dohromady 
trvaly 1 287 minut, což je 21 hodin 
a 27 minut.
 Délka fi lmového pásu u deví-

ti uvedených titulů by dohromady 
činila 40 736 metrů, to představuje 
1 710 934 fi lmových políček. Váha 
fi lmů (bez přepravek, pouze fi lmo-
vý pás) činila 600 kilogramů.
 V české kinopremiéře se poda-

řilo uvést tituly Jménem mých blíz-
kých (dosud nebyl u nás na žád-
ném médiu) a South Pacifi c (byl 
odvysílán pouze v televizi).
 Vůbec poprvé v České repub-

lice byly na 70mm pásu uvedeny 
snímky Apokalypsa, Smrtonosná 
zbraň 3, Malý Buddha a Vražda v 

Orient expresu, které se v  kinech 
dosud promítaly na jiných formá-
tech.
 Všechny uvedené fi lmy byly 

dohromady nominovány ve třiceti 
kategoriích na ceny fi lmové aka-
demie a získaly celkem 14 sošek 
Oscar.
 Tři z  letos uvedených snímků 

natočil kameraman Vittori Stora-
ro – Apokalypsa, Poslední císař 
a Malý Buddha.
 Nejstarším fi lmem byl South 

Pacifi c, který letos oslavil 60 let 
od premiéry. V USA byla přitom 
premiéra 19. března, ale v Brazílii 
14. dubna, tedy ve stejný den jako 
v krnovském kině.                     (red)

Letošního ročníku filmové přehlídky se zúčastnilo 188 akreditovaných diváků, celkem bylo na jednotlivá 
představení vydáno 1 790 vstupenek. Foto: Erik Vodička

Také letos se zájemci mohou těšit 
na Noc v  muzeu, která se u příle-
žitosti Mezinárodního dne muzeí 
uskuteční v  pátek 18. května od 
16.00 do 20.00 hodin ve Flem-
michově vile, a bude ve znamení 
dvou zásadních dějinných událostí 
– připomínky 100 let od ukončení 
prvního celosvětového vojenského 
konfl iktu a oslav 100 let od vzniku 
Československa. 

Vojenskou tématiku představí 
členové Klubu vojenské historie, 
kteří si v zahradě připraví polní la-
zaret i nefalšovanou polní kuchyň 
a zájemce rovněž seznámí s živo-
tem vojáka v první světové válce. 

První republiku pak připomene 
například stylový fotokoutek nebo 
vystoupení Frajerů z  galérky, kteří 
spolu s  pěveckým sborem Lega-
to zajistí kulturní část programu. 
Samotný vznik ČSR si návštěvníci 
připomenou na stanovištích roz-
místěných v interiérech vily.    (red)

Příznivci BigBandu si přijdou na 
své v  neděli 27. května, kdy toto 
devatenáctičlenné hudební těleso 
vystoupí od 19.00 hodin v  měst-
ském divadle. 

Odehraje tak první ze dvou 
pravidelných krnovských vystou-
pení, na kterém se tentokrát jako 
host představí zpěvačka Dasha, 
známá například z vystupování 
s  Moondance Orchestra v soutěži 
Star Dance. Kromě ní samozřejmě 
nebudou chybět ani zpěváci Big-
bandu Brett Gray, Radek Kovalí-
ček, Petr Dohnal a Ondra Fischer 
a posluchači se mohou těšit na swin-
gové skladby od Elly Fitzgerald, ale 
i na aranže známých písní v  big-
bandové úpravě od Beatles, Micha-
ela Jacksona či Alicie Keys.   

„Nejsme zakonzervovaní v určité 
době, například ve 40. letech, i když 
hudba z  tohoto období nás baví. 
Chceme ale objevovat nové věci 
a uchopit je po svém. Naše vystou-
pení s Dashou je toho důkazem, ne-

boť ona dokáže stejně dobře zazpí-
vat píseň od Elly Fitzgerald i Alicie 
Keys,“ vysvětluje kapelník a zakla-
datel BigBandu Jaromír Fulnek.

Lístky na květnové Swingobraní 
jsou v předprodeji v turistickém 
a informačním centru za 120 Kč; 
pro děti, studenty a důchodce za 
100 Kč. Přímo na místě pak budou 
k mání za 150 Kč; pro děti, studenty 
a důchodce 130 Kč.                      (tg)
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Volejbalistky sehrály 
řadu vyrovnaných setů

Záchranáři změřili síly
v oddílových závodech

Turnaj podpoří
malého Vojtu 

Okresní kolo 
ve volejbale 
ovládl Krnov 

Mladí záchranáři si oddílové závody užili, připravovali se na ně už od 
září. Foto: VZS ČČK Krnov

Družstvo volejbalistek TJ Krnov jelo na mistrovství republiky přede-
vším sbírat zkušenosti. Foto: Viktorka Švihelová

Boxeři i trenéři svůj
debut v ringu zvládli

Družstvo volejbalistek TJ Krnov 
se v sobotu 14. dubna a v neděli 15. 
dubna zúčastnilo mistrovství ČR 
mladších žaček v  České Třebové, 
kde hrálo skupinu B. Celkem se 
soutěže zúčastnilo 64 týmů, kte-
ré byly regionálně rozlosovány do 
osmi skupin. 

Děvčata jela především sbírat 
zkušenosti, což se dařilo a sehrála 
řadu vyrovnaných setů. Pouze ve 
třech až čtyřech setech na soupeřky 
téměř nestačila. 

Hráčky TJ Krnov se postupně 
střetly s oddíly Volleyball Nym-
burk 1:2 (28:30, 25:21, 9:15), Sokol 
Brandýs nad Labem 2:0 (25:19, 
25:22), PVK Olymp Praha 0:2 

(10:25, 11:25) a Sokol Česká Třebo-
vá 1:2 (25:23, 21:25, 11:15). V ne-
děli v turnaji pokračovaly s Mete-
orem Praha 0:2 (15:25, 19:25), VK 
Prostějov 0:2 (11:25, 18:25) a TJ 
Žďár nad Sázavou 1:2 (25:19, 13:25, 
13:15). Celkově obsadily ve skupi-
ně sedmé místo, přičemž bodově 
se za nimi umístilo sedmnáct druž-
stev, dvě měla shodný bodový zisk. 

Sestava: Julie Tribusová (C), Ter-
ka Pavelková, Sára Kopecká, Ane-
ta Dragančíková, Míša Švihelová, 
Katrin Tesařová, Katka Vávrová, 
Terka Laníková, Adéla Tribusová, 
Valentýna Zbytková, Verča Var-
gová, Katrin Ivanovová. Vladimír 
Potůček, Volejbal TJ Krnov

Vodní záchranná služba ČČK 
Krnov v sobotu 21. dubna uspořá-
dala oddílové závody v záchranář-
ských disciplínách.

Nejmladšími účastníky byly děti 
do osmi let, které se utkaly ve čty-
řech disciplínách, jimž vévodili 
Alfréd Sluka a Sofi e Triandafi lidu. 
Mezi dětmi do desíti let domino-
vali Julie Servusová a René Win-
kler. V  dalších kategoriích začalo 
přituhovat, protože starší záchra-

náři bojují o místa na mistrovství 
ČR. Prvenství získali Daniel Sluka 
a Veronika Petrová v kategorii dětí 
2006 až 2007. Závody vzali vážně 
i nejstarší a na krku tak zaslouže-
ně visela medaile Adamu Dufk ovi, 
Kláře Šťastné a Jiřímu Albrechtovi.

Závody proběhly v pohodové at-
mosféře za velké podpory rodičů 
či kamarádů. Děkujeme všem za 
pomoc fi nanční i věcnou. Jarmila 
Vojtková, VZS ČČK Krnov

V  sobotu 12. května od 9.00 
hodin se v  Golf Clubu Město Al-
brechtice koná dobročinný turnaj 
na podporu sedmiletého Vojty. 
Ten trpí vzácnou mukopolysacha-
ridózou druhého typu, takzvaným 
Hunterovým syndromem, kdy mu 
v  těle nefunguje enzym a odpadní 
látky se tak ukládají na špatných 
místech. 

„Klasická léčba není ve Vojtově 
případě možná a nemoc navíc mi-
mořádně zatěžuje běžný rodinný 
provoz i rozpočet. Právě tady chce-
me pomoci a vy můžete s  námi, 
protože výtěžek z  turnaje bude ur-
čený pro Vojtíška,“ popisuje Adéla 
Hazuchová z týmu projektu DAK 
(Dejte, kolik snesete), který celou 
akci organizuje.

„Turnaj proběhne v příjemném 
prostředí podhůří Jeseníků, a i když 
golf nehrajete, můžete si dát třeba 
točené pivo a podpořit dobrou věc. 
Vojtíškovi totiž společně sneseme 
také výtěžek z prodeje občerstvení,“ 
dodává Adéla Hazuchová s  tím, 
že zájemci najdou podrobnější in-
formace na facebookovém profi lu 
DAK. Dejte, kolik snesete. 

Akce se koná s podporou pro-
gramu Dobro-druzi Nadace VIA, 
Nadace Karla Janečka a programu 
SmartUp Nadace O2.                    (tg)  

Základní škola Žižkova uspořá-
dala ve středu 18. dubna okresní 
kolo ve volejbale dívek. Hrálo de-
set družstev ve dvou skupinách 
a po urputných a mnohdy velmi 
vyrovnaných bojích se nakonec 
prvních čtyř pozic zmocnila kr-
novská družstva. 

Do utkání o třetí místo se kvali-
fi kovala obě družstva ZŠ Žižkova. 
Zvítězilo A družstvo složené z děv-
čat ze sedmých a dokonce i čtvr-
tých a pátých tříd 2:0 (21:9, 21:16)

Ve fi nále, ve kterém se utkali vítě-
zové obou skupin, zvítězilo krnov-
ské gymnázium 2:0 (21:18, 21:13) 
nad ZŠ Janáčkovo náměstí. 

Vítězky, které zároveň postou-
pily do krajského kola, navštěvují 
(s výjimkou jedné hráčky) sedmou 
třídu a mají tak perspektivu do dal-
ších let.

Vítězná sestava: Viktorka Švihe-
lová(C), Michaela Švihelová, Terka 
Pavelková, Adéla Tribusová, Terka 
Ulmannová, Valentýna Zbytková, 
Karolína Válková, trenér Jakub Ul-
mann.

Pořadí na dalších místech: ZŠ 
Jesenická Bruntál, ZŠ Zátor, ZŠ 
Vrbno pod Pradědem, ZŠ Dvořá-
kův okruh Krnov, ZŠ Rýmařov, ZŠ 
Janáčkovo náměstí Krnov B.    (red)

V sobotu 14. dubna se konala ob-
lastní liga v Bruntále. Za Box Club 
Krnov se zúčastnilo šest nováčků, 
přičemž na všechny čekali zkuše-
nější boxery.

V prvním zápase (kategorie pří-
pravka do 30 kilogramů) nastoupil 
devítiletý Lukáš Suchý proti Istoko-
vi z Dukly Olomouc. Lukáš, který 
je naše hvězdička a fanoušci boxu 
o něm ještě uslyší, bojoval až do 
posledního gongu a prohrál na 
body.  

Ve druhém zápase v  kategorii 
přípravka nastoupil třináctiletý 
René Baláž proti Strakovi z Slova-
kia Bratislava. René zasypal sou-
peře neskutečnými tvrdými údery 
a zkušený Slovák prohrál RSC ve 
druhém kole.

Třetí zápas měl patnáctiletý Ton-
da (kategorie kadet), který dřel 
a zvítězil ve druhém kole RSC.

Ve čtvrtém zápase sedmnáctile-
tý Lukáš Mayer (kategorie junior 
do 70 kilogramů) zvítězil na body 
nad borcem Boxingu Ostrava, když 
dostal svého soupeře ve třetím kole 
do počítání po tvrdém háčku, čímž 
potvrdil své vítězství.  

Pátý zápas sedmnáctiletý Nikolas 
Iliadis (kategorie junioři ve váze 
do 81 kilogramů) těsně prohrál na 

body se zkušenějším borcem Sva-
kem z Boxingu Ostrava. Mohlo to 
však být i obráceně, byla to totiž 
obrovská bitva.

V šestém zápase sedmadvace-
tiletý Michal Konečný (kategorie 
senior) zvítězil poprvé na body nad 
ostříleným veteránem Šatkou ze 
Sokolu Poruba, který má na svém 
kontě třicet zápasů.

V rámci galavečera se pak střetly 
super těžké váhy - Miroslav Svrček 
z Box Club Krnov a vynikající Pavel 
Jan z Prostějova. Utkání skončilo 
v druhém kole kvůli zranění Svrč-
ka, který utrpěl po střetu hlavami 
tržnou ránu pod okem. Dobodová-
ním zvítězil lepší Jan z Prostějova.  

V tomto oblastním kole se uká-
zalo, že máme nejen skvělé boxery, 
ale také trenéry, protože svůj debut 
u ringu si vyzkoušeli Alexandr Iva-
nov a Zdeněk Pavlík. Miroslav Svr-
ček, Zdeněk Pavlík a Dominik Vo-
lek pak byli nominování na 1. Mo-
ravskoslezskou ligu boxu nadějí.

Děkujeme za podporu městu Kr-
nov, MŠMT, Severomoravské ob-
lasti boxu, České boxerské asociaci, 
společnostem Apolmont s.r.o., Info 
Detective Company s.r.o. a spo-
lečnosti Bail-Sport s.r.o. Stanislav 
Ivanov, BC Krnov
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kalendář akcí 4. 5. - 20. 5. 2018

4. 5. pátek
Středisko volného času
KRNOVÁČEK A LOUTKY – slav-
nostní zahájení výstavy u příležitosti 
65. výročí založení amatérského lout-
kářského souboru (16.00).  
Kino Mír 70
KLUCI Z  HOR – drama ČR. Film 
s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem 
vypráví o vztahu mentálně postiženého 
strýce se svým synovcem, které osud 
svede dohromady (17.45).

ŽENOU Z BOŽÍ VŮLE – drama. ART 
klub. Mír ve švýcarské vesnici je roku 
1971 narušen v momentě, kdy se mladá 
Nora začne zasazovat o hlasovací právo 
pro ženy (19.30).
TICHÉ MÍSTO – horor. Lee a Evelyn 
vychovávají tři děti. Všichni jsou zatím 
naživu. Rychle si totiž osvojili pravidla, 
která začala platit po Jejich příchod na 
Zemi. Kdo jsou Oni? Nikdo neví. Mají 
vyvinutý sluch a každý zvuk přiláká je-
jich pozornost (20.00).

5. 5. sobota
Šachy
Jídelna ZŠ Žižkova
Okresní přebor mládeže (9.00).
Florbal
Tělocvična na Janáčkově náměstí
Elévové. SK P.E.M.A. Opava - FBC 
Orca Krnov (11.15), FBC Barbariens 
Horní Životice - FBC Orca Krnov 
(12.45), FBC Orca Krnov - 1. MVIL 
Ostrava (14.15), FBC Orca Krnov - 
1. FBC Karviná (15.45).
Kino Mír 70
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY – 
animovaný fi lm v českém znění. V Má-
jině úlu to bzučí vzrušením, přijel totiž 
vysoký hodnostář s důležitým vzkazem 
pro královnu. Obdrží pozvánku na Vel-
ké medové hry? (15.45).
ŽENOU Z BOŽÍ VŮLE – drama. ART 
klub (17.00).
KLUCI Z HOR – drama ČR (17.45).
ZTRATILI JSME STALINA – kome-
die. ART klub. Po smrti Stalina vypuká 
v řadách jeho nejbližších zmatek a pa-
nika. Na to, co nastane po skonu vůdce, 
se báli jen pomyslet… (19.30).
TICHÉ MÍSTO – horor (20.00).

6. 5. neděle
Cyklistika
CEDULE CUP – tradiční nedělní vy-
jížďka pro pokročilejší cyklisty na sil-
ničních kolech od penzionu ESO na 
Bezručově ulici (10.00).
Fotbal
Stadion Petrovická ulice
Krajský přebor mužů. FK Krnov - FC 
Heřmanice (16.30).
Kino Mír 70
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY – 
animovaný fi lm v českém znění (15.45).
ŽENOU Z BOŽÍ VŮLE – drama. ART 
klub (17.00).
KLUCI Z HOR – drama ČR (17.45).

ZTRATILI JSME STALINA – komedie. 
ART klub (19.30).
TICHÉ MÍSTO – horor (20.00).

7. 5. pondělí
Kofola Music Club
GENERACE 75 a LENKA LO HRŮ-
ZOVÁ – koncert na malé scéně (20.00).  
Kino Mír 70
NEZNÁMÝ VOJÁK – válečné drama. 
Příběh jedné fi nské jednotky, která se 
postavila během druhé světové války 
proti agresorovi (17.30).
ZTRATILI JSME STALINA – komedie. 
ART klub (19.30).
POMSTA – akční thriller. Bohatí muži 
se sejdou v poušti, aby  vybili stres lo-
vem. Tentokrát si ale jeden z nich při-
veze milenku. Věci se  vymknou kon-
trole a  oni nechají umírající dívku v 
poušti. Té se podaří sebrat poslední síly 
a začíná nemilosrdný lov (20.00).

8. 5. úterý
Středisko volného času
Dobrovského 16
ZAHRADNÍ SLAVNOST – užijte si 
sváteční odpoledne na tradiční slavnos-
ti, tentokrát v duchu řemesel (14.00).
Kofola Music Club
BRATŘI EBENOVÉ – koncertní prů-
řez tvorbou skupiny (20.00).

Kino Mír 70
V HUSÍ KŮŽI – animovaná komedie 
v českém znění. Opeřená trojka se vy-
dává na jih za svými hejny, ovšem po 
zemi. V  zádech mají navíc hladového 
kocoura… (15.30).
NEZNÁMÝ VOJÁK – válečné drama 
(17.30).
ZTRATILI JSME STALINA – komedie. 
ART klub (19.30).
POMSTA – akční thriller (20.00).

9. 5. středa
Městská knihovna
BOOKSTART - S  KNÍŽKOU DO ŽI-
VOTA – dětské oddělení bude vyhra-
zeno pro rodiče s miminky a batolaty 
s programem na podporu psychomoto-
rického vývoje formou hry (9.00).
Kino Mír 70
NEZNÁMÝ VOJÁK – válečné drama 
(17.30).
ZTRATILI JSME STALINA – komedie. 
ART klub (19.30).
POMSTA – akční thriller (20.00).

10. 5. čtvrtek
Středisko volného času
Dobrovského 16
MOC A SÍLA HYPNÓZY – Odhal-
te tajemství lidské mysli s Jakubem 
Kroulíkem. Součástí programu budou 
praktické ukázky sugesce a hypnózy na 
dobrovolnících (17.00). 
Kino Mír 70
PŮLNOČNÍ LÁSKA – romantické 
drama v českém znění. Katie trpí pře-
citlivělostí na denní světlo. Od dětství 
je zavřená v domě a ven může vyjít jen 

v noci. Její život se změní, když potká 
Charlieho (18.00).
GAUGUIN – životopisný. ART klub. 
Rok 1891. Gauguin se usazuje na Tahiti 
a vydává se do džungle, kde se potýká 
se samotou, chudobou a nemocí. Ale 
také poznává Tehuru, která se stane 
jeho ženou a modelem pro jeho nejlep-
ší obrazy (19.30)
TAXI 5 – komedie. Po dvaceti letech od 
prvního dílu přichází páté pokračování 
slavné série. Štafetu sice přebírají nové 
tváře, ale adrenalinové honičky zůstá-
vají (20.00).

11. 5. pátek
Cyklistika
Průmyslová zóna
ZÁVODY PRO DĚTI DO 10 LET – 
klání na odrážedlech i kolech pořádá 
klub zábavy a sportu Klokánek (15.00).
Kofola Music Club
SILENT STREAM OF GODLESS ELE-
GY – koncert ethno metalové skupi-
ny, jako host vystoupí Postcards From 
Arkham (20.00).
Kino Mír 70
PŮLNOČNÍ LÁSKA – romantické 
drama v českém znění (18.00).
GAUGUIN – životopisný. ART klub 
(19.30).
TAXI 5 – komedie (20.00).

12. 5. sobota
Středisko volného času
Žižkova 1
TVOŘIVÁ SOBOTA – tvoření ve vý-
tvarném ateliéru (9.00).
Cyklistika
Průmyslová zóna
SLEZAN TOUR 2018 – cyklistické zá-
vody (9.00).
Střelnice
Hlubčická ulice
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE SVĚTOVÝCH 
ZNAČEK – možnost vyzkoušet si zbra-
ně Glock, Ruger, Walther, Remington 
či Bushmaster (9.00).
Zámek Linhartovy
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZONY – 
začátek kulturního léta 2018 na zámku 
(10.00).
Šachy
Hlavní náměstí
Mezinárodní venkovní turnaj rodin-
ných dvojic (9.00).

Středisko volného času
KRNOV ZPÍVÁ 2018 – koncert dět-
ských pěveckých sborů Janáčkovo bru-
mendo, Smetanovy notičky, Voice ZUŠ 
Krnov, Jižánek  a Koko Ostrava (16.00). 
Kino Mír 70
SHERLOCK KOUMES 3D – animo-
vaná komedie v  českém znění. Film 
navazuje na trpasličí shakespearovskou 
adaptaci Gnomeo a Julie, jen romantic-
ký žánr nahrazuje detektivkou (15.45).
KUPŘEDU LEVÁ – komedie. ART 
klub. Pád železné opony se blíží, ale 
v  NDR o tom ještě nevědí. V  jednom 
z  divadel nacvičují satiru, v  níž důle-

žitou roli hraje tajemník komunistické 
strany Erich Honecker. Herec Wolf 
je mu k  nerozeznání podobný, místo 
představení ho však čeká náročnější 
role (17.00).
TAXI 5 – komedie (17.45).
GAUGUIN – životopisný. ART klub 
(19.30).
PŮLNOČNÍ LÁSKA – romantické 
drama v českém znění (20.00).

13. 5. neděle
Minivolejbal
Tělocvična na Janáčkově náměstí
Páté kolo minivolejbalového turnaje 
pro děti od 6 do 15 let pořádá VO Slez-
ská orlice (9.00).

Cyklistika
SLEZAN TOUR 2018 – cyklistický eta-
pový závod vedoucí přes Býkov, Láry-
šov a letiště (10.00).
Středisko volného času
Dobrovského 16, dopravní hřiště
ZÁVODY KOČÁRKŮ – budou probí-
hat ve sportovní chůzi na trase dlouhé 
100 kroků ve třech kategoriích, připra-
ven bude i bohatý doprovodný pro-
gram (14.00).
Koncertní síň sv. Ducha
KRNOV ZPÍVÁ 2018 – koncert do-
spělých pěveckých sborů Altán Krnov, 
Komorní sbor Staccato, Krnovský 
chrámový sbor, Pěvecký sbor při far-
ním sboru ČCE Krnov, Ženský pěvec-
ký sbor Krnov, Ženský pěvecký sbor 
Legato (16.00). 
Kino Mír 70
SHERLOCK KOUMES 2D – animova-
ná komedie v českém znění (15.45).
KUPŘEDU LEVÁ – komedie. ART 
klub (17.00).
TAXI 5 – komedie (17.45).
GAUGUIN – životopisný. ART klub 
(19.30).
PŮLNOČNÍ LÁSKA – romantické 
drama v českém znění (20.00).

14. 5. pondělí
Zdravotnická záchranná služba
ČSA 99 (u letiště)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ukáz-
ky sanitek a další techniky, chybět ne-
bude ani první pomoc a seznámení se 
s prací dispečerů (9.00). 
Kino Mír 70
TÁTOVA VOLHA – komedie. Bio Se-
nior klub. Eva ovdověla, Ludvík se jí 
nestačil svěřit s tím, že kromě jejich 
dcery Terezy má stejně starého neman-
želského syna. Dcera s matkou se vydá-
vají volhou po stopách milenek (15.00).   
PSÍ OSTROV – animovaný dobrodruž-
ný. Dvanáctiletý sirotek Atari s pomocí 
svých nových psích přátel začne hledat 
svého ztraceného psa Flíčka a postupně 
odhalí spiknutí (17.45).
GAVRILO PRINCIP - PROCES – 
historické drama. ART klub. Scénář 
vychází z autentických zápisů ze soud-
ního jednání s atentátníky a z knihy 
rakouského právníka, který byl jedním 



 - periodický tisk územního samosprávného celku města Krnova, čtrnáctideník. Evidenční číslo: MK ČR E 11342. Vydavatel: Město Krnov. Redakce: Městský úřad 
v Krnově, Hlavní nám. 1, 794 01 Krnov. Redakce: Tomáš Gaudek, Dita Círová, klisty@mukrnov.cz, www.krnov.cz. Grafi cký návrh: ECHOpix s.r.o., Čsl. armády 842/52, Krnov 794 01, www.
echopix.cz. Sazba a tisk: MORAVAPRESS s.r.o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. Vychází v nákladu 5000 ks. Redakce nemusí souhlasit se stanovisky uveřejněnými 
v příspěvcích dopisovatelů. Redakce si vyhrazuje právo úpravy textů. Redakce nemusí zveřejnit všechny zaslané příspěvky. Neprodejné.     
        Uzávěrka příštího vydání je ve čtvrtek 10. 5. 2018.

z obhájců ex off o přidělených mladist-
vým atentátníkům (19.00).
JAK NAPÁLIT BANKU – kriminální 
komedie v českém znění. Boxer Chris, 
herec Petr a marketingový specialista 
Max léta šetřili na své sny. Bankovní 
manažer však úmyslně nechá jejich 
účty padnout na nulu (20.00).

15. 5. úterý
TIC Krnov
PO STOPÁCH LEOPOLDA BAUERA 
– komentovaná prohlídka včetně pre-
zentace krnovských vil (16.00).
Městské divadlo
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK – Tatiana 
Vilhelmová a Vojtěch Dyk v inscenaci 
na motivy fi lmu Jeana Luca Godarda 
(19.00).
Kino Mír 70
PSÍ OSTROV – animovaný dobro-
družný (17.45)
GAVRILO PRINCIP – PROCES – his-
torické drama. ART klub (19.00).
JAK NAPÁLIT BANKU – kriminální 
komedie v českém znění (20.00).

16. 5. středa
Kino Mír 70
POHÁDKY PRO KOČKU – pásmo 
pohádek pro mateřské školy a veřej-
nost (9.30).
FERDINAND – animovaný v  českém 
znění. Kino Bijásek. Nina a Ferdinand 
jsou největší kamarádi pod španělským 
sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, 
kdyby Nina nebyla malá holčička a Fer-
dinand velký býk (14.00). 
PSÍ OSTROV – animovaný dobro-
družný (17.45)

GAVRILO PRINCIP – PROCES – his-
torické drama. ART klub (19.00).
JAK NAPÁLIT BANKU – kriminální 
komedie v českém znění (20.00).

17. 5. čtvrtek
Flemmichova vila
VÝTVARNÁ VÝPOVĚĎ DĚTÍ – ver-
nisáž k výstavě žáků výtvarného oboru 
ZUŠ s.r.o. Krnov (16.00).
Kino Mír 70
FERDINAND – animovaný v  českém 
znění. Kino Bijásek (14.00).
DEADPOOL 2 – akční komedie. Při-
pravte se na druhý příchod Wade Wil-
sona alias Deadpoola - chlapíka mnoha 
tváří (17.30).
LEKCE – drama. ART klub. Několik 
mladých lidí, kteří hledají své místo ve 
společnosti, se účastní semináře tvůrčí-
ho psaní pod vedením známé spisova-
telky Olivie (19.30). 
DEADPOOL 2 – akční komedie 
(20.00).

18. 5. pátek
Flemmichova vila
NOC V  MUZEU – tradiční akce se 
letos ponese v  duchu dvou zásadních 
dějinných událostí – oslavy 100 let 
od ukončení prvního celosvětového 
vojenského konfl iktu a samozřejmě i 

oslavy 100 let od vzniku Českosloven-
ska (16.00).
Kino Mír 70
DEADPOOL 2 – akční komedie 
(17.30).
LEKCE – drama. ART klub (19.30).
DEADPOOL 2 – akční komedie 
(20.00).

19. 5. sobota
KČT
KRNOVSKÁ PADESÁTKA PĚŠKY 
I NA KOLE – tradiční akce patří již 
53 let k událostem, které mají své pevné 
místo v kalendáři příznivců turistiky 
z celé republiky. Start všech tras je 
u Střediska volného času Krnov na 
Dobrovského ulici (8.00)

Zahájení turistické sezony
DEN OTEVŘENÝCH PAMÁTEK – 
zájemci si v průběhu dne mohou pro-
hlédnout krnovské pamětihodnosti. 
Podrobnější informace na webu info-
krnov.cz. (8.00).
Volejbal
Tělocvična na Janáčkově náměstí
Česko-polský turnaj mladšího a starší-
ho žactva (8.00).
Hlavní náměstí
PRŮVOD DECHOVÉHO ORCHES-
TRU MLADÝCH – pochodová show 
dechového orchestru mladých ZUŠ na 
Hlavním náměstí a následný koncert 
u památníku Leopolda Bauera (10.00).
Středisko volného času
Dobrovského 16
VEČERNÍČKŮV POHÁDKOVÝ LES 
– přijďte si užít odpoledne s kouzelný-
mi bytostmi, čeká vás spousta her, úko-
lů a zábavy (14.30). 
Kino Mír 70
HLEDÁ SE PRINCEZNA – animovaná 
pohádka v českém znění. Kouzelný pří-
běh Ruslana a Mily se odehrává v době 
statečných rytířů, krásných princezen 
a zlých čarodějů (15.30)
LEKCE – drama. ART klub (16.30).
DEADPOOL 2 – akční komedie 
(17.30).

LADÍME 3 – hudební komedie. ART 
klub. Dámský fi lmový večer. Všechny 
pěvky z Barden Bellas jsou zpět a zno-
vu úžasně zpívají coververze těch nej-
větších hitů (19.00).
DEADPOOL 2 – akční (20.00).

20. 5. neděle
Volejbal
Tělocvična na Janáčkově náměstí
Závěrečný volejbalový turnaj smíše-
ných družstev ZŠ (9.00).

Fotbal
Stadion Petrovická ulice
Krajský přebor mužů. FK Krnov - TJ 
Břidličná (17.00).
Kino Mír 70
HLEDÁ SE PRINCEZNA – animovaná 
pohádka v českém znění (15.30).
LEKCE – drama. ART klub (17.00).
DEADPOOL 2 – akční komedie 
(17.30).
LADÍME 3 – hudební komedie. ART 
klub (19.30).
DEADPOOL 2 – akční komedie 
(20.00).

Městské divadlo

www.mikskrnov.cz
BLÁZNIVÝ PETŘÍČEK – Tatiana 
Vilhelmová a Vojtěch Dyk se představí 
15. května v 19.00 hodin.
Koncertní síň sv. Ducha
www.mikskrnov.cz
KRNOV ZPÍVÁ 2018 – koncert dospě-
lých pěveckých sborů v neděli 13. květ-
na od 16.00 hodin.

Synagoga

www.krnovska-synagoga.cz
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY – Po, 
St (10.00-12.00, 13.00-16.00), Út, Čt, 
Pá (10.00-12.00, 13.00-15.00). Pro-
hlídky začínají vždy v celou hodinu, 
poslední hodinu před zavírací dobou. 
Kontakt: Tomáš Sedlák (průvodce), tel. 
608 643 487, synagogakrnov@email.cz.

Městské muzeum  
www.mikskrnov.cz
MŮJ BAREVNÝ SVĚT, KŘÍDLA PŘÍ-
RODY – společná výstava krnovských 
fotografů Marie Vojkovské a Vladi-
míra Dudy je k vidění od 7. dubna do 
13. května. 
ROK 1918 – výstava u příležitosti vzni-
ku Československé republiky potrvá do 
24. června. 
VÝTVARNÁ VÝPOVĚĎ DĚTÍ – pra-
videlná výstava žáků výtvarného oboru 
ZUŠ s.r.o. Krnov bude k vidění od 18. 
května do 17. června.
VÝZNAMNÉ OSMIČKY – výstava vě-
novaná významným událostem v  his-
torii českého státu potrvá do konce 
roku.
LEOPOLD BAUER – v expozici se od 
15. května až do konce roku můžete 
seznámit se zajímavostmi z profesního 
i osobního života této významné osob-
nosti.

Městská knihovna

www.knihkrnov.cz
KRNOV POHLEDEM RICHARDA 
HRČKA – do konce května si v Galerii 
na schodech můžete prohlédnout vý-
stavu fotografi í.

Středisko volného času

www.svckrnov.cz
KRNOVÁČEK A LOUTKY – výstava 
u příležitosti 65. výročí založení ama-
térského loutkářského souboru potrvá 
do 27. června, zájemci si ji mohou pro-
hlédnout od pondělí do pátku od 9.00 
do 17.00 hodin.
POWERYOGA S  TERKOU – každé 
pondělí od 10.00 do 11.00 hodin.
TVOŘENÍ S JANČOU – každé úterý 
od 15.00 do 17.00 hodin.
BODYSTYLING S IRINI – každé úterý 
a čtvrtek od 18.30 do 20.00, v neděli od 
17.00 do 18.00 hodin.
CVIČENÍ RODIČŮ A DĚTMI – každé 

úterý, středu a čtvrtek od 9.00 do 11.00 
hodin.
BOUBELATÉ CVIČENÍ – každou 
středu od 19.00 do 20.00 hodin.
ZUMBA S KATKOU – každou středu 
od 18.00 do 19.00 a v neděli od 17.00 
do 18.00 hodin. 

Villa Cafe  
Zacpalova 1
STÁLÁ VÝSTAVA PANENEK, KO-
ČÁRKŮ A HRAČEK – v  suterénu 
budovy, otevřeno Út-Ne 15.00-17.00 
nebo po tel. domluvě na č. 724 500 403. 

Kofola Music Club

www.kofolamusicclub.cz
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – Bratři 
Ebenové (8. 5.). Předprodej v TIC Kr-
nov a na www.ticketportal.cz  

TIC Krnov

www.infokrnov.cz
Výpůjčky sportovního 
a jiného vybavení
Turistické informační centrum nabízí 
k výpůjčce elektrokola, koloběžky, tre-
kové hole, audioprůvodce nebo šacho-
vé fi gurky. Stačí jen předložit doklad 
totožnosti, zaplatit půjčovné na den a 
vratnou zálohu. Více informací v TIC 
Krnov.

Prohlídky památek 
V TIC Krnov lze domluvit individuál-
ní prohlídky památek, jako je kostel sv. 
Ducha, Flemmichova vila, synagoga, 
věž kostela sv. Martina, kostel sv. Be-
nedikta, rozhledna na Cvilíně, poutní 
kostel Panny Marie Sedmibolestné na 
Cvilíně, radniční věž, kostel Narození 
Panny Marie, evangelický kostel. Volně 
přístupná je zřícenina hradu Šelenburk 
a rozhledna na Ježníku.  

Městské lázně
www.tskrnov.cz
Bazén – veřejné plavání 
Pá 4. 5.: 12.30-15.00, 17.00-21.00, So 
5. 5.: 18.30-21.00, Ne 6. 5.: 8.00-17.00. 
Po 7. 5.: 6.30-8.00, 9.30-16.00, 18.00-
21.00, Út 8. 5.: 8.00-16.00, 19.00-21.00, 
St 9. 5.: 12.30-16.00, 19.00-21.00, Čt 
10. 5.: 8.00-16.00, 19.00-21.00, Pá 11. 
5.: 11.00-15.00, 17.00-21.00, So 12. 5.: 
9.00-21.00, Ne 13. 5.: 8.00-17.00. 
Sauna 
Po: 10.00-16.00 (ženy), 16.00-20.00 
(společná), Út: 10.00-20.00 (muži), 
St: 10.00-20.00 (ženy), Čt: 10.00-20.00 
(muži), Pá: 10.00-20.00 (ženy), So: 
10.00-19.00 (společná), Ne: 10.00-
17.00 (jen pro rodiny s  dětmi a pro 
páry). 

Zimní stadion
Umělá plocha je vhodná pro in-line 
hokej, hokejbal a badminton. Ceník a 
plán využití umělé plochy najdete na 
webu Technických služeb Krnov. Ceník 
bruslení na in-line bruslích: dospělý 40 
Kč/1,5 hod., dítě do 15 let 20 Kč/1,5 
hod., senior 65+ 20 Kč/1,5 hod.




