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Povodí Odry: stavět
je možné do dvou let

Realizace protipovodňových opat-
ření na řece Opavě v Krnově letos 
vstupuje do fáze ukončení aktuali-
zace projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí. Děje se tak po 
jednadvaceti letech od ničivé po-
vodně, která zpustošila velkou část 
města.

„Na konci září chceme dokumen-
taci ukončit, abychom v  příštím 
roce dosáhli na územní rozhodnu-
tí. V dalším roce pak máme záměr 
získat stavební povolení a do dvou 
let můžeme začít stavět. Akce je už 
nahlášena do dotačního programu, 
který pro nás připravuje ministerstvo 
zemědělství. Jedná se přibližně o půl 
miliardy korun,“ sdělil na zářijovém 
zasedání zastupitelstva zástupce in-
vestora stavby, státního podniku Po-
vodí Odry, jeho generální ředitel Jiří 
Pagáč.

Podání návrhu na vydání územ-
ního rozhodnutí avizovalo Povodí 
Odry už v roce 2011. Tehdy i nyní 
se k projektové dokumentaci vyja-
dřovalo město Krnov a defi novalo 
své požadavky. Letos s projektan-
ty spolupracuje komise pro jedná-
ní se státním podnikem Povodím 
Odry, kterou tvoří vybraní členové 
komise pro architekturu a urba nis-
mus. 

„Komise defi novala více než pade-
sát požadavků. K těm nejzákladněj-
ším patří požadavky na bezpečnost, 
dopravní prostupnost zejména pro 

cyklisty a pěší, zajištění přístupu na 
břeh a požadavek na nutnou spolu-
práci s městským architektem, což má 
pro město zásadní význam zejména 
v  místech, která jsou pohledově 
a urbanisticky exponovaná. Trváme 
také na zajištění přístupu do vody, 
aby bylo možné rekreační využití 
řeky. Stávající úpravy v  podobě 
záhozového kamene urovnaného do 
břežní hrany tento přístup do koryta 
neumožňují,“ uvedl předseda komi-
se Karel Siuda.

Součástí požadavků je i  studie, 
která řeší rekreační využití řeky 
Opavy v úseku mezi mostem v ulici 
Čsl. armády po most ve Svatovác-
lavské ulici. „Požadavek na zpřístup-
nění stávajícího koryta jsme akcep-
tovali. Bude odstraněno ohrázování 
břehu směrem do parku a bude vy-
budována od sazená hrázka – val ze 
zeminy – na severním okraji parku,“ 
řekl Jiří Pagáč.

Aby dohled nad zapracováním 
požadavků města do projektu nebyl 
přerušen případnými personálními 
změnami po říjnových komunál-
ních volbách, uložilo končící zastu-
pitelstvo budoucímu vedení města 
Krnova úkol dále aktivně jednat se 
státním podnikem Povodí Odry 
a prosazovat doplňková opatření na 
řece Opavě, navržená komisí.

Ne všechna protipovodňová opat-
ření ale zůstávají jen na papíře. 

 (Pokračování na str. 2)

Do průmyslové zóny
vstupuje první investor

Společnost DM Hermes Trade 
je prvním investorem, který v nej-
bližších dnech podepíše s městem 
Krnov smlouvu o smlouvě budou-
cí kupní na pozemek v druhé eta-
pě průmyslové zóny v Červeném 
Dvoře. Uzavření smlouvy schválili 
na svém zářijovém zasedání zastu-
pitelé.

„Výrobce ovocných raw tyčinek DM 
Hermes Trade koupí 16 714 metrů 
čtverečních. Cena za metr čtvereční je 
315 korun. Podpis smlouvy fi rmu za-
váže realizovat její projekt v průběhu 
příštích pěti let,“ uvedl místostaros-
ta Jan Krkoška. Do 31. 12. 2023 má 
DM Hermes Trade vytvořit 57 pra-
covních míst a proinvestovat 57 mi-
lionů korun.

Jelikož infrastruktura v druhé eta-
pě průmyslové zóny v Červeném 
Dvoře byla vybudována se státní 
dotací, musí město veškeré kroky 
konzultovat s poskytovatelem do-
tace, jímž je ministerstvo pro místní 
rozvoj. To společně s CzechInvestem 
již s uzavřením smlouvy s investo-
rem souhlasilo.

Dalším závazkem města je, že 
v průmyslové zóně, která má využi-
telnou plochu celkem 98 457 metrů 
čtverečních, do 31. 12. 2023 vznik-
ne 340 pracovních míst a bude zde 
podnikatelskými subjekty proinves-
tována částka 340 milionů korun.

 Jelikož indikátor předpokláda-
ného počtu pracovních míst může 

způsobit budoucím investorům po-
tíže, protože na trhu nemusí najít 
dostatek vhodných pracovních sil 
a také dochází k automatizaci výro-
by, město již dříve usilovalo o sní-
žení tohoto ukazatele o  třetinu. 
„S žádostí jsme ale neuspěli. Na me-
ziresortní komisi nám bylo řečeno, že 
na takovou žádost je ještě příliš brzy, 
ale pokud bychom měli se splněním 
indikátorů problém, máme znovu 
o jejich zmírnění požádat,“ řekla ve-
doucí odboru strategického rozvoje 
Monika Vyležíková.

V průmyslové zóně je volných ješ-
tě 8,2 hektaru, které město nabízí 
investorům. Pozemek má potřebnou 
technickou a dopravní infrastruktu-
rou, na jejíž vybudování přispěl stát 
a tak podnikatelský záměr každého 
investora musí být projednán s po-
skytovatelem dotace. Ten rozhodl, 
že v průmyslové zóně nelze umís-
tit investice, které by využívaly po-
zemky pro pěstování rostlin a chov 
živočichů, podporovat chce zejména 
zpracovatelský průmysl, strategické 
služby a technologická centra. Zá-
jem o 6 512 metrů čtverečních už 
projevila tiskárna Retis Group.

Na vybudování infrastruktury 
v průmyslové zóně za 65 milionů 
korun město získalo dotaci ve výši 
46,6 milionu korun z Programu na 
podporu podnikatelských nemovi-
tostí a infrastruktury Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR.  (dc)

Celkem 218 kamenných schodů 
museli v sobotu 22. září překonat 
účastníci druhého ročníku závo-
du Cvilínské schody, než proťali 
cílovou pásku před poutním kos-
telem. Své síly změřili velcí i malí 
běžci v několika věkových kate-
goriích a nechyběl ani rodinný 
běh. Kromě závodníků si na své 
přišly také desítky fanoušků, pro 
které byl připraven bohatý spor-
tovně laděný program i nevšední 
gastronomická nabídka. 
  Foto: Tomáš Gaudek

  Mnoha řidičům končí 
platnost oprávnění

  Pokračování seriálu 
o krnovské nemocnici

  Týden knihoven nabídne
řadu zajímavých akcí

  Bratři Orff ové a ILLE 
zahrají Pohádky z Šera

  Republikové fi nále se 
gymnazistům vydařilo



2

Krátce
Kotlíkové dotace
získalo už 79 žadatelů
V  rámci kotlíkových dotací měs-
to přispívá vlastníkům nemovitos-
tí v  Krnově na výměnu neekolo-
gických kotlů za nové. Na základě 
vyúčtování dokončených projektů 
k 31. 7. 2018, které městu předložil 
poskytovatel kotlíkové dotace – Mo-
ravskoslezský kraj, město ze svého 
rozpočtu uvolnilo 150 tisíc korun na 
třicet dokončených projektů. Včetně 
těchto projektů byl fi nanční příspě-
vek zatím poskytnut 79 žadatelům 
v celkové částce 488 088 korun. (dc)

Poradna ČOI
pomůže s reklamacemi
V budově Městského úřadu Krnov 
na Hlavním nám. 1 probíhají kaž-
dé první úterý v měsíci konzultační 
dny České obchodní inspekce Ost-
rava pro občany ve věci reklamační-
ho řízení. Nejbližším konzultačním 
dnem je úterý 2. října, kdy pracov-
ník ČOI bude zájemcům k dispozici 
od 9.00 do 13.00 hodin. Poradna se 
nachází v 1. patře radnice, v malé 
zasedací místnosti.  (red)

Autoškoly mají ombudsmana
Ve středu 26. září zahájil provoz 
portál Autoškolský ombudsman, 
www.autoskolsky -ombudsman.cz. 
Jeho cílem je kultivace oboru vzdě-
lávání řidičů v autoškolách a školi-
cích střediscích a zlepšení podmí-
nek žáků autoškol, učitelů autoškol 
i zkušebních komisařů. Projekt rea-
lizuje Asociace autoškol ČR ve spo-
lupráci s Profesním společenstvím 
autoškol ČR na základě letité zku-
šenosti s porušováním práv žáků ze 
strany nekvalitních autoškol, s po-
rušováním práv provozovatelů au-
toškol ze strany některých obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností 
(ORP) a nesprávných úředních po-
stupů zkušebních komisařů na ně-
kterých ORP, i nesprávných postupů 
vůči zkušebním komisařům.   (dc)

Rekonstrukci chodníku
brání majetkové poměry
Asi devadesátimetrový úsek chod-
níku u  prodejny Optimal v  Al-
brechtické ulici by se měl brzy do-
čkat opravy. Rozbitý asfalt nahradí 
zámková dlažba, vyměněny budou 
obrubníky a  chodník získá také 
bezpečnostní prvky a bude bezba-
riérový. „Na opravu jsme projekčně 
připraveni. Jelikož ale nevlastníme 
všechny pozemky pod chodníkem, 
čekáme na vyjádření jejich vlastní-
ka,Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, zda můžeme 
zasahovat do jeho majetku,“ uve-
dl Jan Šrubař z odboru veřejných 
zakázek. Komunikace s  úřadem 
ale není jednoduchá. Po měsíci od 
zaslání žádosti o vyjádření odpo-
věděl, že žádost bude teprve po-
souzena.  (dc)

Krnov na trzích řemesel
a podnikání v Prudniku
V  Prudniku se od 14. do 16. září 
konal 23. ročník Trhů podnikání 
a řemesel Inter -Region „Dům a za-
hrada“. Návštěvníci zde našli také 
stánek našeho města, kde jim byly 
představeny turistické atraktivity 
Krnova a okolí.  (red)

Bývalou spořitelnu čeká výměna krytiny
Střecha bývalé spořitelny, která je 

součástí radnice, bude mít novou 
krytinu. V polovině září na její vý-
měně začala pracovat fi rma H & B 
Delta. Prvním krokem je montáž le-
šení. Zakázku za 6,3 milionu korun 
dokončí do konce roku.

Nová střešní krytina bude odpo-
vídat rozměrově, tvarově a materi-
álově té stávající. „Půjde o keramic-
kou krytinu zelené barvy s dvojitým 
a zvlášť hlubokým hlavovým a boč-
ním drážkováním. V České republice 
se v této barvě nevyrábí, první do-
dávka glazovaných tašek k nám bude 
přivezena z Rakouska koncem měsí-
ce,“ uvedl Lubomír Stýskala z odbo-
ru veřejných zakázek.

Jelikož budova spořitelny je ne-
movitou kulturní památkou, byl 
typ střešní tašky i barevný odstín 
glazury před výrobou odsouhlasen 
zástupci památkové péče. „Barva 
glazury je specifi cká, ale chtěli jsme, 
aby se barevnost krytiny co nejvíce 
přiblížila té současné, která byla také 
vyráběna na zakázku,“ řekla památ-

kářka Andrea Šírová z odboru vý-
stavby.

Speciální barevný odstín byl dů-
vodem, proč byla stavba zahájena 

až na konci léta. „Zakázku jsme sice 
soutěžili už v březnu, ale kvůli dlouhé 
dodací lhůtě keramických tašek může 
fi rma k její realizaci přistoupit teprve 
nyní,“ vysvětlila vedoucí odboru ve-
řejných zakázek Klára Hazuchová.

K zatím poslední výměně kryti-
ny na střeše spořitelny došlo v roce 
1992, což bylo v době, kdy budova 
ještě nebyla v majetku města, ale pa-
třila České spořitelně. Proč se už po 
šestadvaceti letech musí tašky opět 
vyměnit, vysvětlil v technické zprá-
vě projektant Radovan Zatloukal: 
„Stávající konstrukce střešního pláš-
tě neumožňuje řádné provětrávání 
střešní krytiny. Jednotlivé tašky po-
stupně degradují, dochází k rozrušení 
povrchu, k částečným úlomkům nebo 
rozlomení tašky. Glazura vykazuje 
drobné praskliny a nesourodý povrch. 
Předpokládá se, že degradační proces 
krytiny byl urychlen špatným tech-
nickým provedením.“

Město chtělo krytinu vyměnit už 
v loňském roce, o zakázku ale tehdy 
neprojevila zájem žádná fi rma.  (dc)

Povodí Odry: stavět
je možné do dvou let

(Pokračování ze str. 1)
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 

již staví obchvatovou komunika-
ci, která v  určitých místech bude 
mít funkci protipovodňové hráze. 
Tady v současné době Povodí Odry 
pro ŘSD staví odvodňovací kana-
lizaci. 

V úseku pod Krnovem pak byla 
koncem loňského roku zahájena 
stavba hráze na levém břehu řeky 
Opavy, jejímž účelem je protipovod-
ňová ochrana části českého území 
a polské obce Bliszczyce. Konstruk-
ce hráze je ze zemního materiálu, 
svahy budou osety. Stavební práce 
by zde měly být ukončeny v lednu 
roku 2019 a předpokládané náklady 
činí 22 milionů korun.

V Krnově před povodněmi mají 
chránit především hráze a ochranné 
zídky, které navýší kapacitu koryta 
na 150 m3/s, což je přibližně stole-
tý průtok po výstavbě nádrže v No-
vých Heřminovech.

Z důvodu nevyhovujícího pře-
výšení mostní konstrukce nad hla-
dinou návrhového průtoku dojde 
k  demolici mostu v  Sokolovské 
ulici a  vybudování mostu nové-
ho. Plánovaná je přestavba pevné-
ho jezu u kina Mír na jez vakový, 
který bu de doplněn rybím přecho-
dem a vodáckou propustí. Samo-
zřejmostí jsou zpětné klapky v ka-
nalizačních výustích, které zabrání 
zpětnému vniknutí vody do chrá-
něné loka lity.  (dc)

Z okolí historického mostu v Opavské ulici zmizela v sobotu 15. září 
auta. Místo nich území obsadili lidé, kteří se zúčastnili sousedské 
pouliční slavnosti Zažít Krnov jinak. Stánkaři zde nabízeli jídlo a pití, 
prodejci na bleším trhu prodávali za symbolické ceny, co vyrobili, vy-
pěstovali nebo už nepotřebují. Svůj um ukázali tanečníci, hudebníci, 
Společenství severských pánů i holička Annemi. Děti zabavil spolek 
Rošťáci i zástupci střediska volného času, relax bylo možné najít v za-
hradě městské knihovny.  Foto: Dita Círová

Hledáme prodejce
na adventní trhy
Město Krnov vyzývá prodejce, 
kteří mají zájem o prodejní místo 
na adventních trzích, aby vyplnili 
přihlášku, seznámili se s pravidly 
a přihlášku zaslali na MěÚ v Kr-
nově. Přihlášku najdou na www. 
krnov.cz v odkazu volný čas, kul-
tura, ke stažení. Adventní trhy bu-
dou na Hlavním náměstí v Krnově 
probíhat od neděle 2. do soboty 
8. prosince. Přihlášky se přijímají 
do pátku 2. listopadu. V případě 
dotazů se obracejte na Mgr. Ane-
tu Janouškovou, odbor školství, 
kultury a sportu, tel.: 554 697 450, 
e -mail: ajanouskova@mukrnov.cz.

Ve středisku volného času se ve 
středu 3. října od 13.30 hodin usku-
teční vzdělávací přednáška Senior 
bez nehod. Jak už její název napoví-
dá, zájemci z řad seniorů se formou 
divadelních scének dozví o rizicích 
cestování z po hledu řidiče, chodce 
a cyklisty. Program doplní odborný 
výklad a audiovizuální prezentace.

„Jedná se o celorepublikovou kam-
paň, jejímiž tvářemi jsou herečka Ja-
roslava Obermaierová a zpěvák Jiří 
Štědroň. Účastníci přednášky se bu-
dou moci aktivně zapojovat do pro-
gramu a chybět nebudou ani drobné 
dárky,“ vysvětlila Irena Šindlerová 
z odboru školství, kultury a sportu 
s tím, že vstup na akci je zdarma.
Kampaň odstartovala letos v  září 
a potrvá do konce roku 2019. Bě-
hem této doby zamíří do 250 měst 
a obcí a organizátoři počítají, že se 
jim podaří oslovit až 18 tisíc seni-
orů. „Krnov patří mezi vůbec první 
města, kde se kampaň představí,“ do-
plnila Irena Šindlerová.  (tg)

Zaměří 
se na seniory
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Domov usiluje o dotaci na rekonstrukci budovy
Zvýšit kvalitu poskytovaných slu-

žeb v Domově pro seniory Krnov. To 
je cíl vedení domova, které v součas-
né době zpracovává seznam investic, 
potřebných pro jeho naplnění, jež by 
měly být realizovány v příštích pěti 
letech. Je v něm také rekonstrukce 
přízemí budovy, kde je umístěna 
služba domov se zvláštním režimem. 
Tu v současnosti využívá pětatřicet 
osob trpících Alzheimerovou choro-
bou či jiným typem demence.

Na tento dílčí projekt se domovu 
pro seniory naskytla možnost získat 
evropskou dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu 
(IROP), která pokryje až 90 procent 

uznatelných nákladů. Z celkových 
výdajů na rekonstrukci, které jsou 
vyčísleny na 14 milionů korun, by 
tak vlastní podíl činil jen 1,4 mili-
onu korun. „Abychom ale mohli žá-
dost o dotaci u ministerstva pro míst-
ní rozvoj podat, museli jsme nejdříve 
získat souhlas našeho zřizovatele, 
kterým je město Krnov. A to z toho 
důvodu, že v případě získání dotace 
budeme potřebovat z rozpočtu měs-
ta nejen fi nanční prostředky na spo-
luúčast, ale i na samotnou realizaci 
do doby, než budou fi nance z IROP 
ex post proplaceny,“ uvedla ředitelka 
Domova pro seniory Kateřina Mi-
chaliková.

Rada města domovu vyšla vstříc 
a podání žádosti o dotaci schválila. 
„Revitalizace zázemí pro poskytová-
ní kvalitní sociální služby v domově 
pro seniory patří mezi naše priority. 
I proto bylo schválení podání žádosti 
a s tím spojené fi nanční spoluúčasti 
v radě jednomyslné. Budova domova 
byla uvedena do provozu ještě před 
rokem 1990 a technologicky je v mno-
ha ohledech zastaralá. Udržovat ob-
jekt v dobrém stavu je sice fi nančně 
náročné, ale cítíme to jako svoji po-
vinnost – vždyť se jedná o zázemí pro 
Krnováky v seniorském věku, kteří 
zůstali odkázáni na pomoc druhých. 
Samozřejmě, že v  takové situaci je 

každá dotační příležitost velmi vítaná 
a jsem rád, že paní ředitelka o získání 
fi nančních prostředků z jiných zdrojů 
aktivně usiluje,“ řekl místostarosta 
Jan Krkoška.

Plánovaná rekonstrukce přízemí 
budovy domova pro seniory v Roo-
seveltově ulici zahrnuje modernizaci 
pokojů a sociálních zařízení, den-
ní místnosti klientů, společné kou-
pelny a kuchyňky s jídelnou. Počítá 
se i s výměnou podlah a podhledů, 
zakoupením nových elektrických 
polohovatelných postelí, výměnou 
madel na chodbách, pořízením no-
vého orientačního systému nebo vý-
měnou signalizačního zaří zení. (dc)

Rodáci si připomněli 
osmičková výročí

Koncertem Hudebního sdružení 
Krnov, který byl věnován 110. výro-
čí založení Krnovského chrámového 
sboru, vyvrcholil v sobotu 22. září 
tradiční Česko -německý týden. 
Ten každoročně pořádá Slezsko-
-německý svaz Krnov a spolek Hei-
matkreis Jägerndorf.

Letošní již 24. ročník byl věnován 
takzvaným osmičkovým výročím. 
„Velmi mě potěšilo, že stému výročí 
vzniku Československa, ale také po-
depsání mnichovské dohody v roce 
1938, komunistickému převratu 
v úno ru 1948 a okupaci v roce 1968 
byla věnována jak přednáška hlavní-
ho organizátora akce Kurta Schmid-
ta, tak soutěž, kterou Spolek krnov-
ských německých rodáků vyhlásil 
pro  studenty krnovských středních 
škol,“ uvedl místostarosta Michal 
Brunclík, který krajany v pondělí 
17. září přijal na radnici.

Soutěž se uskutečnila v  pátek 
dopoledne v prostorách synagogy. 
„Prezentaci studentů v německém ja-
zyce hodnotila porota a vítězové ob-
drželi fi nanční a věcné ceny. Cílem 
soutěže bylo připomenout osudové 

historické události České republiky 
a motivovat žáky ke studiu německé-
ho jazyka,“ řekla spoluorganizátorka 
Česko -německého týdne Květoslava 
Kukelková.

Součástí týdne byl také čtvrteč-
ní společný koncert žáků Gym-
názia Krnov a  Augustinerschule 
Friedberg. Hudební kontakty obou 
gymnázií trvají více než 20 let, když 
poprvé se hostem krnovského gym-
názia stal šedesátičlenný žákovský 
symfonický orchestr německé ško-
ly v  roce 1996. Němečtí studenti 
byli tehdy, a bývají dosud, ubyto-
vaní převážně v rodinách gymna-
zistů. Partnerský vztah funguje na 
základě reciprocity, stejným způ-
sobem je pečováno o české žáky ve 
Friedbergu.

Kromě Krnova krajané navštívi-
li Praděd a také obce na Krnovsku. 
V katolickém kostele v Holčovicích 
se například v úterý 18. září zúčast-
nili odhalení pamětní desky věno-
vané zbořeným evangelickým koste-
lům, v sobotu 22. září pak v Liptani 
zhlédli rekonstrukci tzv. Liptaňské 
tragédie z roku 1938.  (dc)

Vzniká Senior Point
V domově pro seniory v Roos-

eveltově ulici začala rekonstrukce 
prostor pro vznik Senior Pointu. 
Kontaktní místo, kde senioři z ce-
lého města najdou odbornou radu, 
bezplatné internetové připojení 
a řadu potřebných informací nejen 
o partnerech poskytujících slevy, za-
hájí provoz ještě 
do konce letošní-
ho roku.

Proč Senior 
Point vzniká prá-
vě v domově pro 
se ni ory, vysvětlil 
mí s tostarosta Jan 
Kr koš ka: „Hleda-
li jsme bezbarié-
rový prostor, což 
přízemí budovy domova pro seniory 
splňuje. Také to vnímáme jako šanci 
ještě více zpřístupnit domov veřejnos-
ti a naplnit tak naše pojetí domova 
jako otevřené instituce. Tím, že tady 
budou docházet senioři a jejich ro-
dinní příslušníci zvenčí, si také slibu-
jeme oživení tohoto prostoru.“

O zřízení Senior Pointu v Krno-
vě rozhodla rada města v dubnu. 
V městském rozpočtu je na něj vy-
členěna částka 200 tisíc korun, dal-
šími 50 tisíci korunami jeho vznik 
podpoří domov pro seniory. Vy-

bavení a mzda pracovníků, rovněž 
seniorů, bude hrazena z dotačních 
prostředků Moravskoslezského 
 kraje.

Smyslem Senior Pointu je sou-
středit poskytování informací pro 
seniory z  důležitých oblastí kaž-
dodenního života na jednom mís-

tě. Služba je ur-
čena pro osoby 
ve věku od 55 let 
výše. Jedná se 
o po skytování in-
formačních mate-
riálů a informací 
například ze soci-
ální oblasti, z ob-
lasti bezpečnosti 
a prevence, spo-

třebitelských nákupů nebo volno-
časových aktivit. Součástí kontakt-
ního místa je vytvoření zázemí pro 
poskytnutí odborných konzultací, 
využití internetu či jen pro přátel-
ské posezení. 

Senior Point by měl nabízet 
a zprostředkovávat také další akti-
vity pro seniory, jako besedy a před-
nášky nebo registraci v rámci slevo-
vé sítě Senior Pas. 

Seniorské kontaktní místo bude 
provozovat obecně prospěšná spo-
lečnost Společně, o. p. s.  (dc)

Ofi ciální zahájení Česko -německého týdne se konalo v pondělí 17. září 
v obřadní síni radnice. Po jeho ukončení měli krajané možnost vy-
stoupat na radniční věž a prohlédnout si naše město z výšky. Než tak 
učinili, podepsali se do pamětní knihy.  Foto: Dita Círová

V městské knihovně se ve čtvrtek 20. září tisklo za první republiku 
a vzpomínalo na Vojtěcha Preissiga - grafi ka, typografa, malíře, ilust-
rátora a nejvýznamnějšího představitele našeho zahraničního odboje 
za první světové války.  Foto: Dita Círová
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Mnoha řidičům končí 
platnost oprávnění

V letošním roce několika stovkám 
tisíc řidičů v České republice vyprší 
desetiletá platnost jejich řidičského 
průkazu. Ministerstvo dopravy pro-
to apeluje, aby si lidé včas zkontrolo-
vali svá řidičská oprávnění a s dosta-
tečnou časovou rezervou požádali 
o výměnu. „V případě Krnova se do 
konce roku jedná o 853 řidičů, kte-
rým končí platnost jejich dokladu,“ 
vypočítává Roman Mondek, vedou-
cí odboru dopravy a silničního hos-
podářství.

K  jedné z  přepážek, které sídlí 
v budově městského úřadu ve Vod-
ní ulici, stačí přijít s platným prů-
kazem totožnosti a donést stávající 
řidičák. Výměna dokladu je zdarma 
a je možné o ni požádat tři měsíce 
před vypršením platnosti.

„Nově úředníci vyfotí žadatele 
přímo na místě, takže už není nut-
né přikládat fotografi i. Výjimku tvoří 
mezinárodní řidičské průkazy, kde 
je doložení fotografi e nadále povin-
né. Další novinkou je, že lidé mo-
hou žádat o řidičský průkaz nejen 

v místě svého trvalého bydliště, ale na 
jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou 
pů sobnosti,“ vysvětluje Roman Mon-
dek.

V případě, že žadatel bude chtít 
využít možnost vydání v expresním 
termínu do pěti dnů, zaplatí za vý-
měnu 700 korun. Poplatek za vydání 
zcela nového průkazu činí 200 ko-
run, stejně jako v případě jeho ztrá-
ty, odcizení, rozšíření řidičského 
oprávnění či změny údajů.

Jestliže už řidič má oprávnění 
propadlé, může o  výměnu požá-
dat zpětně, a ani v tomto případě 
nic nehradí. Pokud ovšem nepožá-
dá o nový doklad včas a za volant 
usedne i po uplynutí platnosti do-
kladu, riskuje pokutu, která na místě 
může dosáhnout až dva tisíce korun, 
v případě správního řízení až 2 500 
korun.

Úřední hodiny na krnovském 
oddělení řidičských průkazů jsou 
v  pondělí a  ve středu do 8.00 do 
12.00 a od 13.00 do 17.00, v úterý 
a čtvrtek od 8.00 do 12. 00.  (tg)

Na náměstí Míru ve středu 12. září specializovaná fi rma z bezpečnost-
ních důvodů odstranila javor. Odbor životního prostředí k tomuto 
rozhodnutí vedly výsledky tahových zkoušek, které potvrdily špatný 
stav stromu.  Foto: Tomáš Gaudek

Lidé budou volit ve 27 okrscích
Volební místnosti pro komunál ní 

volby, ve kterých občané rozhodnou 
o složení zastupitelstva, se v pátek 
5. října otevřou ve 14.00 hodin a uza-
vřou ve 22.00 hodin. V sobotu 6. října 
budou moci lidé vhodit svůj hlas do 
volební urny mezi 8. a 14. hodinou.

Roznos hlasovacích lístků, kte-
ré obdrží každý občan, jenž v době 
konání voleb dosáhl osmnácti let, 
bude ukončen v úterý 2. října. V této 
souvislosti by si lidé měli zkontrolo-
vat, zda mají dostatečně označenou 
poštovní schránku. „Ze zkušeností 
z předchozích voleb vyplývá, že vel-
ké množství neoznačených schránek 
se nachází zejména v bytových do-
mech. Dalším problémem jsou zcela 
nevhodné provizorní schránky u ně-
kterých rodinných domů, kde k to-
muto účelu slouží například oka-
pové roury nebo plastové patníky,“ 
popsal tajemník městského úřadu 
Igor Kozelek. 

Voliči, kteří nemají dostupnou 
nebo dostatečně označenou poš-
tovní schránku, takže jim nebudou 
moci být předány hlasovací lístky, 
o  ně mohou požádat okrskovou 
volební komisi přímo ve volební 
místnosti. K volbám je nutné při-
jít s platným občanským průkazem 
nebo pasem, voličské průkazy nebu-
dou vydávány.

V Krnově lidé budou volit v cel-
kem 27 okrscích podle bydliště, in-
formace o hlasovacím místě dosta-
nou v obálce společně s volebními 
lístky. Oproti minulým komunálním 
volbám nebude letos volební míst-
nost na Ježníku, ale občané budou 
volit ve společenském sále Krnov-
ských opraven a strojíren v Albrech-
tické ulici. 

„Volební okrsek číslo 25 je přesu-
nut do volebního okrsku číslo 21, 
protože v lokalitě Ježník se nám ne-
podařilo zajistit důstojné místo na 

hlasování, oba penziony byly to-
tiž na tyto dny obsazené,“ vysvětlil 
Igor Ko ze lek.

Především imobilní občané, kteří 
se nebudou moci dostavit do voleb-
ní místnosti, mohou požádat o ná-
vštěvu člena volební komise s ur-
nou. Informace o kontaktech, kde 
bude možné tuto návštěvu v den ko-
nání voleb domluvit, zájemci rov-
něž naleznou na letáku, který obdrží 
společně s hlasovacími lístky.

Podle zákona mohou strany de-
legovat do okrskové volební komise 
jednoho člena a jednoho náhradní-
ka. Vzhledem k tomu, že v Krno-
vě se o přízeň voličů uchází celkem 
osm uskupení, maximální počet čle-
nů v komisi je právě osm. „Minimál-
ní počet členů v okrscích nad 300 vo-
ličů je pak šest členů, v okrscích pod 
300 voličů mohou komise pracovat 
v počtu čtyř členů,“ doplnil Igor Ko-
zelek.  (tg)

Z odboru 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 / pro-
nájmy a prodeje. Úplné znění násle-
dujících nabídek, včetně podmínek, 
které musí žadatel splňovat, tamtéž.

Pronájem bytu  
(obálková metoda)
Byt č. 24, Hlavní náměstí 43, vel. 
0+1 o  výměře 25,85 m2 vč. skle-
pa, 4. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 
1.173 Kč, služby (1 osoba) 1.120 Kč 
(+430 Kč každá další osoba), celkem 
2.293 Kč/měsíc/1 osoba. Prohlídka: 
1. 10. 2018 od 15.00 do 15.30 ho-
din. Řízení obálkovou metodou: 
10. 10. 2018 v 15.00 hodin. Více in-
formací podá p. Konečná, oddělení 
pronájmů a prodejů, tel. 554 697 444 
či e -mail: pkonecna@mukrnov.cz.

Pronájem bytu 
(obálková metoda)
Byt č. 3, Hobzíkova 9, vel. 2+1, 
78,40 m2, 1. podlaží. Nájem (45 Kč na 
m2) 3.553 Kč, služby (1 osoba) 390 Kč 
(+ 250 Kč každá další osoba), celkem 
3.943 Kč/měsíc/1 osoba. Prohlídka: 
3. 10. 2018, od 15.00 do 15.30 ho-
din. Platnost: do 8. 10. 2018. Říze-
ní obálkovou metodou: 10. 10. 2018 
v 15.30 hodin. Více informací podá 
p. Parma, oddělení pronájmů a pro-
dejů, tel. 554 697 424 nebo na e -mail: 
jparma@mukrnov.cz.

Pronájem bytu 
(obálková metoda)
Byt č. 5, Hlavní náměstí 16, vel. 
1+2 o  výměře 57,10 m2 vč. skle-
pa, 3. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 
2.579 Kč, služby (1 osoba) 1.530 Kč 
(+390 Kč každá další osoba), cel-
kem 4.109 Kč/měsíc/1 osoba. Plat-
nost: do 10. 10. 2018. Prohlídka 
bytu: 1. 10. 2018 od 15.35 do 16.00 
hod. Řízení obálkovou metodou: 
15. 10. 2018 ve 14.30 hodin. Více in-
formací podá p. Konečná, oddělení 
pronájmů a prodejů, tel. 554 697 444 
či e -mail: pkonecna@mukrnov.cz.

Pronájem bytu 
(obálková metoda)
Byt č. 5, Hlavní náměstí 18, vel. 1+2 
o výměře 57,48 m2 vč. sklepa s bal-
kónem, 3. podlaží. Nájem (45 Kč/
m2) 2.710 Kč, služby (1 osoba) 
1.720 Kč (+480 Kč každá další oso-
ba), celkem 4.430 Kč/měsíc/1 osoba. 
Platnost: do 10. 10. 2018. Prohlídka 
bytu: 8. 10. 2018 od 15.00 do 15.30 
hod. Řízení obálkovou metodou: 
15. 10. 2018 v 15.00 hodin. Více in-
formací podá p. Konečná, oddělení 
pronájmů a prodejů, tel. 554 697 444 
či e -mail: pkonecna@mukrnov.cz

Pronájem bytu
Byt č. 35, Albrechtická 37, vel. 1+1, 
38,36 m2 vč. sklepa, 3. podlaží. Ná-
jem (40 Kč/m2) 1.550 Kč, služby (1 
osoba) 1.340 Kč (+ 400 Kč každá 
další osoba), celkem 2.890 Kč/mě-
síc/1 osoba. Platnost nabídky: do 
9. 10. 2018. Více informací p. Par-
ma, oddělení pronájmů a prodejů, 
tel. 554 697 424 nebo na e -mail: jpar-
ma@mukrnov.cz.

Z odboru správy 
majetku města

Pronájem bytu 
(obálková metoda)
Byt č. 17, Hlavní náměstí 20, vel. 1+2 
o výměře 53,64 m2 vč. sklepa s bal-
konem, 6. podlaží. Nájem (45 Kč/
m2) 2.483 Kč, služby (1 osoba) 
1.630 Kč (+490 Kč každá další oso-
ba, celkem 4.113 Kč/měsíc/1 osoba. 
Platnost: do 10. 10. 2018. Prohlídka 
bytu: 8. 10. 2018 od 15.30 do 16.00 
hod. Řízení obálkovou metodou: 
15. 10. 2018 v 15.30 hodin. Více in-
formací podá p. Konečná, oddělení 
pronájmů a prodejů, tel. 554 697 444 
či e -mailové adrese: pkonecna@mu-
krnov.cz.

Podnájem v areálu koupaliště
Město Krnov vyhlašuje záměr pod-
nájmu areálu koupaliště. Před mětem 
jsou: bufet – 48,00 m2 (200,00/m2/
kalend. rok bez služeb), přilehlá 
unimobuňka – 14,00 m2, zpevně-
ná plocha před bufetem – 90,00 m2 
(120,00/m2/kalend. rok), WC pro 
návštěvníky. Závazný účel: provozo-
vání občerstvení návštěvníkům kou-
paliště, doba podnájmu: na dobu ur-
čitou – 5 let (počínaje letní sezonou 
2019). Žádosti o podnájem zašlou 
žadatelé poštou na adresu: Eva Pet-
rová, odbor správy majetku, Hlavní 
náměstí 96/1, 794 01 Krnov, nebo 
osobně doručí na podatelnu. V žá-
dosti bude uveden telefonní kontakt 
na žadatele a e -mailová adresa. Ter-
mín: do 1. 10. 2018.

Pronájem prostor k podnikání
Město Krnov vyhlašuje záměr pro-
nájmu prostoru k podnikání o výmě-
ře cca 115 m², který je částí nemo-
vitosti. Prostor se nachází v pří zemí 
domu na Hlavní náměstí 1 B. Závaz-
ný účel užívání není stanoven, nesmí 
však narušovat klid v domě a nežá-
doucí je restaurační zařízení, občers-
tvení, cukrárna a podobné stravovací 
provozy. Nájem na dobu neurčitou, 
termín: do 8. října 2018. Více infor-
mací podá Eva Petrová, odbor sprá-
vy majetku, tel. 554 697 461, e -mail: 
epetrova@mukrnov.cz.
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Seriál o krnovské nemocnici: oddělení chirurgie
Chirurgické oddělení je špičko-

vým pracovištěm a patří mezi nej-
lepší v kraji. V loňském roce získalo 
vyšší stupeň akreditace a zdejší od-
borníci tak mohou až do roku 2025 
předávat své zkušenosti budoucím 
lékařům ze všech lékařských fakult 
v republice.

Oddělení bylo v minulosti slou-
čeno s  urologií. K  dnešnímu dni 
má 58 lůžek, která se dělí na tři jed-
notky: aseptickou, mezoseptickou 
(včetně urologické) a multioboro-
vou jednotku intenzivní péče. Pra-
cuje zde 17 lékařů a 49 nelékařů.

V  roce 2017 bylo na oddělení 
při jato 2 371 pacientů (chirurgie) 
a 1 158 pacientů (urologie). Operace 
podstoupilo v minulém roce 1 182 
osob z celého regionu. „V prvním 
pololetí letošního roku narostl počet 
pacientů a také počet operací. Naši 
péči využívá stále více lidí z Jesenic-
ka i části Olomouckého kraje,“ sdělil  
primář Bronislav Sedláček.

Oddělení prošlo v minulých le-
tech rozsáhlou rekonstrukcí, kdy 
velké pokoje pro 6 až 8 pacientů byly 
rozčleněny. „Dnes jsou většinou dvou 
až třílůžkové. Všechny mají elektric-
ky polohovatelná lůžka, sociální zaří-
zení, televizi a připojení na internet. 
Velký zájem pacientů je o nadstan-
dardní jednolůžkové pokoje, za které 
si připlácí 400 korun za den,“ řekla 
vrchní sestra chirurgického odděle-
ní Irena Heinrichová.

Lékaři mají k dispozici čtyři špič-
kově vybavené sály, kde operují kla-
sickou i laparoskopickou metodou. 
„Provádíme široké spektrum operač-
ních výkonů břišní chirurgie: operace 
kýl, apendixu, žlučníku, žlučových 
cest, žaludku, střev, sleziny, včetně 
radikálních onkologických operací 
nádorů. Z proktologických operací 
jde o operace hemeroidů, píštělí, cyst, 

hlíz. Operativně odstraňujeme křečo-
vé žíly, v případě nutnosti provádí-
me operace onemocnění prsu. Dále se 
specializujeme na operace onemoc-
nění štítné žlázy s úzkou návaznos-
tí na endokrinologickou ambulanci. 
Ročně operujeme okolo 180 štítných 
žláz a patříme mezi největší praco-
viště na Moravě,“ popsal Bronislav 
Sedláček.

Nedílnou součástí je i široká škála 
traumatologických zákroků pohybo-
vého aparátu s využitím moderních 
operačních metod a osteosyntetic-

kých materiálů. „Úplnou novinkou 
jsou bariatrické operace, kdy obéz-
ním lidem chirurgicky zmenšuje-
me objem žaludku. Dochází u nich 
k efektivnímu poklesu váhy a rychlé-
mu návratu do života,“ doplnil Bro-
nislav Sedláček.

Operuje zde také docent Pavel 
Zonča, který je mezinárodně uzná-
vanou kapacitou a působí na zahra-
ničních klinikách. O tom, že má ne-
mocnice vynikající chirurgy, svědčí 
také skutečnost, že krnovský lékař 
Rudolf Červenka pravidelně operuje 

ve fakultní nemocnici v Olomouci. 
„Naši chirurgové vedou centrum pro 
onemocnění prsů, kdy se specializu-
jí na odstraňování prsních nádorů. 
Jako jedno z mála pracovišť máme 
k dispozici přístroj SENTIMAG, kte-
rý magnetickou sondou označí tak-
zvanou „strážní uzlinu“ při opera-
cích nádoru prsu. Na základě toho 
pak operatér rozhodne o  rozsahu 
operačního zákroku. Velký zájem je 
také o poradnu pro chronické rány,“ 
pokračoval Bronislav Sedláček.

Letos se oddělení dočkalo nových 
přístrojů a chirurgové mají k dispo-
zici i nové operační stoly a překladač 
pacientů za bezmála 30 milionů ko-
run. „Chirurgické oddělení je s nad-
sázkou základním pilířem každého 
špitálu. Stačí se podívat do kronik ne-
mocnic v celé Evropě a vždy se dočte-
te, že chirurgie byla většinou prvním 
otevřeným oddělením daného zaříze-
ní. U nás máme stabilní tým zkuše-
ných lékařů a sester. Nejen oddělení, 
ale také ambulance a sály neustále 
modernizujeme,“ zakončil ředitel 
nemocnice Ladislav Václavec. 

(V příštím čísle se dočtete o gy-
nekologicko -porodním oddělení.)

Jiří Krušina, mluvčí SZZ Krnov

Bronislav Sedláček se narodil v roce 1964 ve Vsetíně. V roce 1988 od-
promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a první 
atestaci dokončil v roce 1993, druhou o pět let později. V roce 2005 
absolvoval třetí atestaci z traumatologie, primářem krnovské chirurgie 
je od roku 2008.  Foto: SZZ Krnov

Podnikatelé mohou využít služeb inovačního centra
Od června v budově polikliniky 

funguje coworkingové centrum Mo-
ravskoslezského inovačního centra 
Ostrava (MSIC). Nabízí podporu 
jednak začínajícím podnikatelům, 
kteří potřebují poradit, jak zahájit 
podnikání a zda je možné při star-
tu získat fi nanční či jinou podporu, 
a jednak podnikatelům, kteří plánu-
jí rozvoj své fi rmy. Jakou zazname-
nalo odezvu mezi podnikatelskou 
veřejností z Krnova a okolí, jsme se 
zeptali Kamila Košťála, odborníka 
MSIC.

Coworkingové centrum je v pro-
vozu tři měsíce. Je o jeho služby 
zájem?

Podnikatelé zatím mají minimální 
povědomí jak o MSIC, tak i o kr-
novském coworku, proto ho sami 
nevyhledávají, naopak my aktivně 
oslovujeme je. Vzhledem k prázd-
ninám a dovoleným nebyla na ak-
tivní oslovení s možností představit 
program kladná odezva a proběh-
lo jen kolem deseti schůzek, teď už 
ale dochází ke změně. Jen v tomto 
týdnu se nám podařilo dohodnout 
čtyři schůzky a i v těch dalších se 
budeme snažit navazovat kontakty 
s podnikateli podobným tempem. 
Je ale třeba říct, že dosavadní vývoj 

v Krnově kopíruje zkušenosti s ote-
vřením MSIC v Ostravě. MSIC bylo 
otevřeno v červenci 2017 a za první 
čtvrtletí rozběhlo v celém Morav-
skoslezském kraji pouze pět projek-
tů. Za dalších devět měsíců jich už  
bylo 60. Hodně pomohla nejen vel-
ká komunikační kampaň, ale i první 
reference na zrealizované programy. 
Naším cílem je na Krnovsku získat 
do konce roku deset projektů spolu-
práce, což je podle mě reálné.

S  jakými problémy se na vás 
podnikatelé obracejí?

Pokud budeme hovořit obecně, 
tak malé fi rmy vyhledávají pomoc 
především v oblasti zvyšování tr-
žeb, a to jak z pohledu nacházení 
nových obchodních partnerů, tak 
především v  oblasti marketingu 
a komunikace fi rmy, včetně zlep-
šení prezentace fi rmy na sociálních 
sítích. Důvod je jasný, fi rmy již vět-
šinou mají jasno ve svém produktu 
a nyní hledají cesty, jak ho dostat 
k co nejvíce zákazníkům. Střední 
fi rmy chtějí pomoci především se 
stabilizací fi rmy, tzn. s nastavením 
základních procesů, nastavením 
měření jejich výsledků a se zapo-
jením širšího okruhu zaměstnanců 
do rozvoje fi rmy. Důvod je zřejmý, 

majitel již nechce nechat všechny 
důležité činnosti a rozhodnutí na 
sobě a snaží se najít způsob, jak do 
dění zapojit další lidi, ale neztratit 
přitom kontrolu nad tím, zda věci 
jdou nebo nejdou dobře. Zatím 
oslovení podnikatelé na Krnovsku 
řeší jako klíčové téma dostupnost 
potřebných zaměstnanců, schop-
ných samostatně vykonávat čin-
nosti ve fi rmě. Je to dáno tím, že 
větší fi rmy mimo Krnovsko, pře-
devším z oboru automotive, jsou 
schopny nabídnout zajímavé pod-
mínky a způsobují určitý odliv za-
městnanců od místních podnika-
telů.

Vaší vlajkovou lodí je program 
MSIC Expand, který pomáhá fi r-
mám v jejich dalším růstu tím, že 
se jim věnuje konzultant – expert 
z praxe. Program je ale určen pře-
devším fi rmám se zaměřením na 
inženýring, aplikovanou informa-
tiku, biomedicínu, automatizaci 
a robotizaci výroby a obory jako 
jsou informatika či internet, a ta-
kových u nás asi moc není.

Tento program se sice priorit-
ně zaměřuje na zmiňované obo-
ry, nicméně nejen na ně. Strate-
gickým cílem je polovina projektů 

v těchto prioritních oborech, po-
lovina může být mimo ně. Nezbyt-
nou podmínkou je, aby se jednalo 
o malou nebo střední fi rmu do 250 
zaměstnanců, aby měla vlastní pro-
dukt nebo službu, jejím cílem byl 
růst a především, aby její majitel 
cítil potřebu nechat se inspirovat 
někým zvenku. I na Krnovsku jsou 
fi rmy, které mohou některý z na-
šich programů využít. Důležité je, 
aby si podnikatelé informaci o pro-
gramech vyslechli a zamysleli se 
nad tím, kde by jejich fi rmě člověk 
zvenku mohl pomoci. Nemáme ani 
tak problém s experty, mezi nimiž 
máme řadu zajímavých podnika-
telů nebo manažerů, složitější je 
spíše najít podnikatele, který cítí 
potřebu jejich služeb využít. (dc)

Coworkingové centrum MSIC 
se nachází v budově polikliniky, 
vchod E. Otevřeno má každé úterý 
od 9.00 do 15.00 hodin. Více in-
formací podá Kamil Košťál, MSIC 
Ostrava, kamil.kostal@ms -ic.cz, 
tel. 775 707 885, nebo Michal Skal-
ka, Městský úřad v Krnově, mskal-
ka@mukrnov.cz, tel. 554 697 235.
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Týden knihoven 
nabídne řadu akcí

Je již tradicí, že první říjnový tý-
den patří knihovnám. Ve dnech 1. až 
7. října se totiž koná celostátní akce 
Týden knihoven a také čtenáři v Kr-
nově si rozhodně přijdou na své.

Ve všech odděleních a pobočkách 
bude probíhat čtenářská amnestie, 
kdy zapomnětliví čtenáři nebudou 
muset platit upomínky. Pokud jste 
do knihovny nestihli přijít a máte 
doma knihy dlouho vypůjčeny, mů-
žete je v tomto týdnu bez starostí 
vrátit.

V oddělení pro děti a mládež a na 
pobočce Jiráskova budou skřítci 
knihovníčci vítat prvňáčky. Prove-
dou je knihovnou a seznámí je se 
vším, co nabízí, a nezapomenou ani 
na základy chování ke knihám. Ka-
ždý prvňáček navíc dostane dárek 
v podobě roční registrace zdarma.

V oddělení pro děti a mládež bu-
dou po celý týden probíhat tvoři-
vá odpoledne a všichni návštěvníci 
budou moci projevit svou fantazii 
a kreativitu při výrobě knižních zá-
ložek či zápichů a chybět nebudou 
ani kvízy, úkoly nebo omalovánky 
pro nejmenší. Tvořit se bude také 
na pobočce Jiráskova, a to na téma 
blížícího se podzimu.

První říjnové pondělí bude na po-
bočce Jiráskova patřit pravidelnému 
setkání seniorů, kdy Odpolední čaj 
s knihou se tentokrát ponese v du-
chu sběratelství, které mnohé ná-
vštěvníky knihovny provází od dět-
ských let.

Ve středu 3. října knihovnu na-
vštíví malíř, autor komiksů, ilust-
rátor a tvůrce knih pro děti Pavel 
Čech, který seznámí žáky krnov-
ských škol se svou prací.

Do svých kalendářů by si pak 
všichni knihomolové měli zapsat da-

tum 4. října, kdy se bude konat Vel-
ký knižní bazar. Nabídneme knihy 
starší, kterým však čas neubral nic 
z jejich atraktivity. Zájemcům na-
bídneme literaturu napříč žánry pro 
všechny věkové skupiny, od beletrie 
až po naučnou literaturu. Cena bude 
symbolická – pouhých 5 Kč za kus.

Ve stejný den se uskuteční autor-
ské čtení Františka Niedla, který 
v naší knihovně patří k nejčtenějším 
spisovatelům. Ve své tvorbě se věnu-
je historickým románům a nevyhý-
bá se ani příběhům z první a druhé 
světové války či detektivním thri-
llerům.

Týden knihoven uzavře v pátek 
5. října tradiční Noc deskových 
her, která bude výjimečná tím, že 
se bude konat turnaj ve společen-
ské hře Carcassonne. Zúčastnit se 
ho mohou hráči od 8 let a chybět 
nebudou věcné ceny.

Vzhledem k  tomu, že týden je 
pro nás málo a všechny aktivity by-
chom do něj nevměstnali, mohou 
se čtenáři v říjnu těšit i na další za-
jímavý program. Těsně po týdnu 
knihoven startuje zimní semestr 
Virtuální univerzity třetího věku, 
Knihovnický promítač uvede dal-
ší dokumentární fi lm, uskuteční se 
Literární kavárna a rodiče s dětmi se 
mohou těšit na další Počteníčko pro 
nejmenší. V rámci oslav 100. výročí 
založení státu se budeme v přednáš-
kách věnovat také Legionářům za 
první světové války a poneseme se 
Na vlnách první republiky.

Více informací naleznete na we-
bových (www.knihkrnov.cz) a face-
bookových stránkách knihovny 
(www.facebook.com/knihkrnov). 

Jakub Mruz, ředitel Městské 
knihovny Krnov

Návštěva u profesora Erwina A. Schinzla
„V mém věku nemohu už pláno-

vat žádnou budoucnost, ale vás bych 
ještě moc rád poznal,“ zazněl do te-
lefonu hlas sochaře Erwina Schinz-
la, který se narodil v Krnově 24. říj-
na 1919. Je mu 99 let. Našla jsem si 
ho v městském archivu v Ansbachu. 
„Prosím, můžete přerušit svou cestu 
v Německu? Rád bych vás pozval ke 
mně domů. Musím vám poděkovat 
za všechno, co jste pro mne udělala.“

To bylo obrovské překvapení na 
cestách. Ten příjemný hlas pana 
profesora zněl zcela neuvěřitelně, 
jako by byl o padesát let mladší. Tři-
čtvrtěhodinový rozhovor při zcela 
jasné a svěží mysli plynule zakončil 
obdivuhodným zopakováním sed-
mi nejdůležitějších bodů, na kterých 
jsme se dohodli. Dnes bydlí ve Wal-
dbronn, Německo, blízko francouz-
ských hranic.

Bylo to moc milé a dojemné uví-
tání. Jako bychom se znali odjakži-
va. Šest let si píšeme, ale nikdy jsme 
se neviděli.

Ještě než jsme si začali psát, uděla-
la jsem mu v Bauerově kavárně v Kr-
nově výstavu o jeho životě a díle. Ač-
koliv se zde narodil, nebyl v Krnově 
znám. Z výstavy dostal snímky.

Z korespondence vím, která místa 

měl rád v Krnově i okolí. Tam jsem 
pro něj pořídila fotografi e. Nikdy se 
totiž nechtěl přijet podívat zpátky, 
jak to mnozí po sametové revoluci 
udělali i několikrát.

„Prožil jsem tam nejkrásnější 
a nejvnímavější roky svého mladého 
života. To nejdůležitější mám v hlavě 
a z toho žiji. Těžko bych nesl, že kde 
jsem byl doma, už nejsem doma a že 
je všechno jinak,“ napsal mi v jed-
nom z dopisů.

Ze svých snímků jsem vymaza-
la všechny „socialistické katedrá-
ly“ – rozpadající se kravíny, vepříny 
a drůbežárny, aby měl krajinu, jakou 
dříve znal a miloval. To jsem mu po-
chopitelně neřekla. Fotky si se silnou 
lupou prohlédl už mnohokrát.

„Nejprve vás provedu celým do-
mem, některé věci vysvětlím, ptejte 

se. Potom si dáme kafe. Pak si v klidu 
můžete po celém domě sama fotit, co 
chcete,“ plánuje.

Celý dům od sklepa po půdu je 
jedna velká galerie. Jsou tam všech-
ny studie, kresby, terakoty, formy 
a  bronzové sochy. Dokonce i  pár 
gobelínů, které vlastnoručně vytvo-
řil. V místnostech, kde se bydlí, jsou 
všude různě velké bronzové sochy. 
Nechybí obrazy a podobizny všech 
nejbližších. Je tady útulno. Pro sochy 
je využito i každé místečko každé 
chodby a každého výklenku. Jídelna 
byla přeměněna na pracovnu. Na-
hoře je dílna, kde je vidět po letech 
opět rozdělaná práce. Pod střechou 
je úchvatná galerie bronzových soch.

Pan Schinzel je už téměř slepý. 
Umí se ale radovat i z maličkostí, umí 
žasnout. Obklopuje ho jeho celoži-
votní dílo, které může číst prsty třeba 
úplně slepý a připomínat si opojení, 
za kterého je po milimetru tvořil.

Výborně kreslil už jako malý chla-
pec. Jako mladý člověk hodně četl, 
za vydělané peníze si někdy mohl 
koupit knihu. Brzy věděl, že se upíše 
sochařině, a tak se jeho nejcennější 
a nejdůležitější knihou stala Anato-
mie. Objevil ji v Opavě, byla ale vel-
mi drahá. Současně věděl, že jako vy-

hnanec ze Sudet si ji ani nebude moci 
vzít s sebou. Uprosil proto knihkup-
ce a ten mu vzadu několikrát dovolil 
v klidu některá schémata obkreslit na 
průhledný papír. Jeho rodina měla 
povolených padesát kilo do uzlíčku. 
„Nikdy nemohu přestat být dost vděč-
ný své matce, která pochopila, ačkoliv 
všichni z její rodiny i z otcovy strany 
byli zemědělci, a k obtížně vybraným 
nejnutnějším věcem nakonec přidala 
tuto těžkou knihu pro svého jediného 
syna,“ utírá si slzy. „Anatomii jsem 
nastudoval tak precizně, že celý svůj 
umělecký život jsem tvořil bez mode-
lů. Takže mohu říci, že všechny moje 
sochy jsou moje děti.“

Je krásný slunečný den. I  v  za-
hrádce se nacházejí četné sochy.

„Jsou jen dvě věci, které mě do-
provázejí celý život mé profesionální 
kariéry. Jsou to dvě bronzové sochy 
z mých samotných počátků. Kdekoliv 
jsem bydlel, vždycky všude stály sólo 
na důležitém místě. Teď půjdeme, já 
vám je ukážu. Jedna z nich je vaše. 
Chci vám ji věnovat za to, co jste pro 
mne udělala.“ To je chvíle, když člo-
věk pomyslí na význam té hodnoty, 
která přestává být věcí, kdy se po-
hne srdce a změknou kolena. Není 
slov…  Květoslava Kukelková

Piknikem na Hlavním náměstí oslavila Slezská diakonie ve čtvrtek 
20. září dvacet let působení v Krnově. Kromě prezentace sociálních 
služeb, které v našem městě tato organizace poskytuje, byl připraven 
také bohatý doprovodný program a pohoštění.  Foto: Dita Círová

V Domově pro seniory Krnov se v pondělí 17. září uskutečnila další 
taneční a pohybová terapie pod vedením Petra Velety. Úsměvy se-
niorů a rytmy příjemné hudby provázely klienty po celou dobu této 
vydařené akce. Naše poděkování patří Nadačnímu fondu Veolia, bez 
jehož podpory by se tato báječná aktivita pro seniory nemohla usku-
tečnit.  Tereza Blažčíková, Domov pro seniory Krnov
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Krnov se přidal k týdnu mobility
Město Krnov se připojilo k Ev-

ropskému týdnu mobility, který 
byl fi nančně podpořen z dotačního 
programu Moravskoslezského kraje, 
a který ve čtvrtek 13. září v 10.00 ho-
din zahájil nevšední program na 
Hlavním náměstí.

„Lidé mohli navštívit tematické 
stany poskytovatelů sociálních slu-
žeb nebo si nechat změřit tělesné hod-
noty u zdravotníků. Nechyběla ani 
vystoupení dětí z mateřských škol či 
klientů Armády spásy a v 15.00 ho-
din místostarosta Jan Krkoška předal 
vybrané osobě se sníženou možností 
pohybu elektrický skútr, který věno-
vala fi rma Alubra,“ popsala koordi-
nátorka akce Kristýna Antonyová 
s tím, že zájemci si mohli prohléd-
nout devítimetrovou maketu střeva 
zevnitř nebo si vyzkoušet jeden ze 
čtyř geronto -obleků, které nositeli 
zprostředkovávají vcítění se do kůže 
seniora.

Součástí Dne mobility, zdraví 
a  sociálních služeb byly také hry 
a  soutěže, malování na obličej či 
ochutnávka zdravé výživy. Nechyběl 
ani dětský bazárek, kdy utržené pro-
středky za prodané dětské oblečení 
byly věnovány do sbírky Dobré srd-
ce Krnova. „Kusy, které se neprodaly, 
jsme věnovaly poskytovatelům sociál-
ních služeb k další distribuci potřeb-
ným,“ doplnila informace Kristýna 
Antonyová.

Ve stánku Zdravého města Kr-
nova a turistického informačního 
centra si zájemci mohli vyzkoušet 
elektrokola či koloběžky a na poci-

tovou mapu zaměřenou na mobilitu 
ve městě značili místa, kde je nedo-
statek parkovacích míst nebo kde 
chybí stojany na kola.

Jelikož se jednalo o  týden mo-
bility, zajímavé akce následovaly 
i v dalších dnech. V pátek 14. září 
v 18.00 hodin bylo možné ve stu-
dovně městské knihovny navští-
vit přednášku Petra Studničky na-
zvanou Nesnesitelná lehkost bytí. 
V neděli 16. září dopoledne se ve-
řejnosti otevřely hřiště základních 
škol na Janáčkově náměstí i Žižkova 
a  tělocvična školy na Dvořákově 
okruhu, odpoledne pak zahrady 

mateřských škol, kde byly pro děti 
připraveny soutěže i drobné odmě-
ny. O den později se ve středisku 
volného času uskutečnila přednáška 
o dluhové problematice a děti si při-
šly na své v úterý 18. září, kdy se ve 
Smetanových sadech konal závod 
nazvaný J(e)deme Krnovem. Týden 
pak vyvrcholil ve čtvrtek 20. září, na 
který připadl Den bez aut.  (tg)

Onko Niké slaví výročí
Spolek Onko Niké, který v  Kr-

nově sdružuje ženy po prodělaném 
zhoubném onemocnění prsu, letos 
slaví dvacáté výročí svého založe-
ní. A protože říjen je měsícem boje 
proti rakovině prsu, členky sdruže-
ní připravují pro veřejnost, kromě 
připomínky jubilea, také další akce. 
První z nich je projekt nazvaný Os-
tře sledovaná prsa, který si klade za 
cíl upozornit veřejnost na význam 
prevence v boji proti rakovině prsu, 
zvýšit povědomí o možnostech jejího 
využití a vedení k zodpovědnosti žen, 
ale i mužů za svoje zdraví. Organizá-
torem je pražská Aliance žen s rako-
vinou prsu, v Krnově se do projektu 
zapojil právě spolek Onko Niké.

„Po celý říjen budou v  kavárně 
Hermes v centru města a v penzionu 
Hermes na Ježníku vystaveny mobilní 
prsní stěny, které tvoří sádrové od-
litky ženských prsou. Naše sdružení 
se na projektu bude podílet edukač-
ními besedami o nutnosti prevence 
s  předvedením a  výukou samovy-
šetření prsů,“ popsala předsedkyně 
Onko Niké Jarmila Novotná s tím, 
že se jedná o  součást celosvětové 
kampaně. Chybět nebudou ani Prsní 
hrnky, jejichž zakoupením zájemci 
podpoří projekty Aliance žen s ra-
kovinou prsu.

V podobném duchu se uskuteč-
ní další akce, kterou je již tradiční 
plavecká štafeta nazvaná Plaveme 
prsa. Za podpory města Krnova se 
bude konat v sobotu 13. října v ba-
zénu městských lázní od 9.00 do 

13.00  hodin a  kromě předvedení 
techniky samovyšetření prsů nebu-
de chybět ani bohatý doprovodný 
program. „Pro děti budou připrave-
ny pod dohleden našich členek hry ve 
vodě, se studentkami Střední peda-
gogické školy a Střední zdravotnické 
školy Krnov se pak zabaví v hracím 
a  malovacím koutku. Dospělí ná-
vštěvníci určitě rádi přivítají ukázku 
country tanců ve vestibulu lázní ko-
lem 10. hodiny a v prostoru bufetu 
stejně jako vloni zazpívá ženský sbor 
Legato písničky nejen o vodě,“ dopl-
nila Jarmila Novotná.

Říjnové aktivity Onko Niké vyvr-
cholí v úterý 16. října, kdy se v Kon-
certní síni sv. Ducha v 17.00 hodin 
uskuteční benefi ční koncert k dva-
cátému výročí založení nazvaný Na-
ším lékem je hudba. „Posluchači se 
mohou těšit na vystoupení ženských 
sborů Legato a Staccato, samostatně 
se představí zpěvačky Romana Kro-
čilová a Marie Veliká,“ uzavřela Jar-
mila Novotná.  (tg)

V úterý 18. září odpoledne se ve Smetanových sadech uskutečnil 
závod J(e)deme Krnovem, kterého se zúčastnilo několik stovek žáků 
prvních až pátých tříd.  Foto: Tomáš Gaudek

Každý den 
jiná aktivita

V pondělí 10. září se ve středis-
ku volného času otevřely veřejnos-
ti dveře mateřského centra. Kromě 
maminek s dětmi jsou samozřejmě 
také srdečně vítáni také tatínci, ba-
bičky nebo dědečkové.

Centrum je přístupné každý vše-
dní den od 9.00 do 12.00  hodin 
a od 14.00 do 18.00 hodin, v čase 
od 9.00 do 10.00  hodin se pak 
mohou návštěvníci účastnit or-
ganizovaného programu, kdy ka-
ždý den je věnován jiné aktivitě.
Pondělky jsou zaměřeny na hry 
s  pomůckami, cvičení poznávání 
barev a rozvoj motoriky. V úterý se 
konají pohybové aktivity. Středy pa-
tří klasickým říkadlům, tanečkům 
a písničkám a čtvrtky pak rukoděl-
ným dílničkám. V pátek se dostaví 
zajímavý host a součástí programu 
budou cvičení, přednášky a pora-
denství šité maminkám na míru.Do-
polední i odpolední vstup činí 20 Kč 
za osobu a více informací zájemci 
získají v recepci, ať už osobně nebo 
na čísle 775 055 212 či e -mailové ad-
rese recepce@svckrnov.cz.  (tg) 

Kdo jsme?
 Poskytujeme pomoc všem, kdo 

potřebují poradit, jak dále po sdě-
lení diagnózy rakoviny prsu, pří-
padně po ukončení náročné léčby 
i bez nutnosti členství v organizaci.

 Kontaktovat nás můžete na čísle 
607 126 930 nebo 775 126 930.

 Další informace najdete na 
webových stránkách www.onko-
-nike.cz.
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Orff ové a ILLE zahrají Pohádky z Šera

Žánrová spřízněnost, ale také kr-
novský rodák Petr Odstrčil, spojují 
skupiny Bratři Orff ové a ILLE. Ne-
jen z těchto důvodů na podzim obě 
kapely vyráží na společné turné na-
zvané Pohádky z Šera, v rámci které-
ho se v pátek 19. října představí také 
v krnovském Kofola Music Clubu.

„Po přípravě ve zkušebně a během 
letních koncertů se nám repertoár po-
stupně dostal pod kůži a hraje se nám 
skvěle, takže se na koncerty už moc 
těšíme. Spojení s našimi oblíbenými 
Bratry Orff y považujeme za přiro-
zené, neboť k sobě máme blízko jis-
tou dávkou melancholie,“ vysvětluje 
Olga Königová z ILLE a s trochou 
nadsázky dodává, že díky působe-
ní bubeníka Petra Odstrčila v obou 
kapelách budou mít navíc ušetřený 

problém se stěhováním bicích mezi 
jednotlivými vystoupeními.

Skupině ILLE, hrající ve složení 
Olga Königová (zpěv, klávesy), Ma-
rek Svoboda (kytary, basa, zpěv), A. 
m. Almela (basa, mandolína, zpěv) 
a Petr Odstrčil (bicí), po úspěšném 
debutu Ve tvý skříni vyšlo letos 
v březnu kritikou oceňované druhé 
album nazvané Pohádky. Jeho vy-
dání provázel i nový klip k písni Na 
druhé straně, ve kterém Honza Ho-
mola z kapely Wohnout hraje part-
nera herečky Petry Nesvačilové.

Krnovská elektro -folková forma-
ce Bratři Orff ové, která má za sebou 
úspěšná alba Bingriwingri (2005) 
a Šero (2013), se v loňském roce po 
delší přestávce vrátila na pódia. Čle-
nové skupiny si atmosféru živých 

vystoupení užili a rozhodli se pro-
to letos na podzim na tyto koncer-
ty navázat. „Moc se na turné těším. 
Já osobně preferuji spíše menší kluby, 
kde se lidé musí trochu vmáčknout a 
lépe se pak navozuje atmosféra, což se 
myslím výběrem míst, kde zahrajeme, 
povedlo. Budeme samozřejmě rádi, 
pokud nejen na naše krnovské vystou-
pení přijde co nejvíce lidí,“ říká Ivan 
Gajdoš, zpěvák, kytarista a frontman 
skupiny, ve které kromě něj hrají Lu-
káš Novotný (kytara, efekty), Břeti-
slav Koláček (basa), Libor Martiník 
(trubka), Zdenek Henych (klávesy) 
a Petr Odstrčil (bicí).

Koncert začíná ve 20.00  hodin 
a vstupenky v ceně 260 Kč je mož-
né zakoupit v TIC Krnov a na www.
ticketportal.cz.  (tg)

Krátce
Na svěcení naváže 
Koláčkobraní
Slavnostní otevření kaple význam-
né rodiny Keil von Eichenthurn při-
pravily na pátek 28. září Lesy Čes-
ké republiky v Městě Albrechticích. 
Po vysvěcení ve 13.30 hodin budou 
moci zájemci pokračovat historic-
kou alejí do zámeckého parku, kde 
se uskuteční Den s Lesy ČR a Koláč-
kobraní.  (red)

Seznamte se s architekturou
Od pátku 5. října si mohou zájemci 
ve Flemmichově vile prohlédnout 
výstavu nazvanou 100 let architek-
tury nové republiky – Moravsko-
slezský kraj a Ostrava, která zachy-
cuje stoletý vývoj moderní české, 
moravské a  slezské architektury 
a stavitelství. Soubor několika pa-
nelů bude k vidění do neděle 4. lis-
topadu.  (red)

Richard III. se vrací
Legendární představení Richard III., 
za které obdržel Jan Potměšil cenu 
Alfréda Radoka, mělo premiéru 
v září 2000. Nyní se vrací obnove-
né nastudování Divadelního spol-
ku Kašpar, které vzniklo jako dárek 
ke kulatinám Jana Potměšila. V di-
vadle se představí v pondělí 8. října 
v 19.00 hodin a diváci se mohou tě-
šit i na krnovskou rodačku Moniku 
Zoubkovou.  (red)

Hudebnice rozezní sv. Ducha
V Koncertní síni sv. Ducha se v úte-
rý 9. října v 19.00 hodin představí 
soubor Musica a tre, hrající ve slo-
žení Liselotte Rokyta (Panova fl ét-
na), Halina Františáková (housle) 
a Eliška Novotná (klavír). Koncert 
se koná v rámci předplatného Klu-
bu přátel hudby, doprodej vstupenek 
v TIC Krnov nebo třicet minut před 
představením.  (red)

Koncertní síň slaví
Letos na podzim uplyne třicet let 

od doby, kdy byla slavnostně otevře-
na Koncertní síň sv. Ducha v Krnově.

K  tomuto výročí Městské in-
formační a kulturní středisko Kr-
nov připravilo pro veřejnost cyk-
lus tří koncertů. V sobotu 6. října 
v 16.00 hodin koncertní síň rozezní 
varhany a klavír v podání Rudolfa 

Holčáka. O týden později ve stej-
ný čas se představí žáci ZUŠ Krnov 
a v sobotu 20. října, opět v 16.00 ho-
din, se uskuteční pěvecký koncert, 
na kterém vystoupí Ilona Redlová 
a Nevena Lilová společně se svými 
žáky.

Vstup na všechna tři vystoupení 
bude zdarma.  (red)

České korunovační 
klenoty na dosah

Ve výstavních sálech Flemmicho-
vy vily se od čtvrtku 4. října do ne-
děle 25. listopadu uskuteční výstava 
nazvaná České korunovační kleno-
ty na dosah, která připomene nejen 
pestrý a zajímavý život našeho nej-
významnějšího panovníka Karla IV., 
ale také fenomén českých koruno-
vačních klenotů. Mistrovské repliky 
nejhodnotnějšího českého pokladu 
tak budou mít návštěvníci takzvaně 
na dosah a bez mnohahodinových 
front.

Hlavní exponáty, které budou 
umístěny ve speciální vitríně, dopl-
ní zajímavosti z jejich mnohasetle-
té historie často opředené různými 
legendami. Zvláštní pozornost bude 
věnována právě Karlu IV., přičemž 
opomenuta nebude ani jeho zakla-
datelská činnost, kdy si v letošním 
roce připomínáme výročí 670 let od 
založení prvního vysokého učení – 
dnešní Univerzity Karlovy, hradu 
Karlštejna a Nového Města Praž-
ského.

Kromě samotných mistrovských 
replik klenotů si návštěvníci budou 
moci prohlédnout i mnoho dalších 

tematických exponátů připomína-
jících období středověku, jako jsou 
například kopie zbraní, repliky odě-
vů a obuvi nebo mince. Expozici do-
plní také interaktivní prvek pro nej-
menší návštěvníky.

Autorem replik korunovačních 
klenotů je Jiří Urban, jeden z nejlep-
ších českých a evropských zlatníků, 
který pracoval například na špercích 
pro anglickou královnu Alžbětu II. 
či papeže Jana Pavla II., a vytvořil 
rovněž repliky císařské koruny Sva-
té říše římské a cášské a lombardské 
koruny. Na zlatnických pracích se 
podíleli také špičkoví slovenští šper-
kaři, manželé Cepkovi.

Za vstup na tuto jedinečnou vý-
stavu zaplatí děti navštěvující ma-
teřské školy 20 Kč, školáci 50 Kč, 
středoškolští studenti 60 Kč, senio-
ři a vysokoškoláci 70 Kč a dospělí 
100 Kč. Otevřeno od úterý do ne-
děle vždy od 8.00 do 18.00 hodin. 
Organizované skupiny si mohou re-
zervovat prohlídku mimořádně také 
v  pondělky, a  to prostřednictvím 
e -mailu muzeum@mikskrnov.cz. 
 (red)

Krnovská skupina Bratři Orff ové se po pauze znovu vrací na pódia.  Foto: Bratři Orff ové

Centrum města v pátek 14. a v sobotu 15. září ožilo festivalem kávy, 
který pořádali kavárníci z Malého Café. Návštěvníci mohli ochutnat 
desítky druhů káv, dozvědět se zajímavé informace o jejich původu 
nebo se naučit kávu připravovat.   Foto: Dita Círová
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Děti si 
Kontinentální
pohár užily

V neděli 9. září se zástupci žáků 
Základní školy na Janáčkově náměs-
tí a prvňáci zúčastnili Kontinentál-
ního poháru v Ostravě a parádně si 
to užili. Atmosféra byla výjimečná 
a děti skvělé.

Jsme pyšní, že jsme jako trenéři 
Atletiky Človíček mohli být součás-
tí fanouškovského týmu na akci, ze 
které si všichni odvezli domů spous-
tu zážitků. A jak to viděly samy děti? 
Jak vnímaly fandění různým kon-
tinentům? Jaké pro ně bylo vidět 
atletiku naživo? Jaké měly zážitky? 
Stačí jedna krátká odpověď. Shodly 
se, že to bylo super, a že se společně 
s námi těší na další akci.

Atletika človíček trénuje s  dět-
mi od pondělí do pátku v základ-
ních i mateřských školách, v úterý 
od 15.00 do 17.00 hodin pak na at-
letickém stadionu v Krnově. Více 
informací najdete na webových 
stránkách www.atletikaclovicek.
cz. Trenéři Atletiky Človíček

Juniorky
začaly vítězně

Dvě výhry v úvodním kole kraj-
ské soutěže juniorek získaly v ne-
děli 16. září s přehledem hráčky vo-
lejbalového oddílu Slezská orlice 
„A“ proti soupeřkám z Polanky nad 
Odrou, když doma uspěly dvakrát 
hladce 3:0.

Slezská orlice se rozrůstá a proto 
si letos kromě soutěže žaček a mlad-
ších žaček mohla v krajských pře-
borech dovolit a dva týmy juniorek. 
Zatímco v týmu „B“ nastupují začí-
nající a mladé hráčky, které sbírají 
zkušenosti, v týmu „A“ už se hraje 
na výsledky.

Letos chceme opět věnovat maxi-
mální péči mládeži, proto také or-
ganizujeme turnaje v minivolejbalu 
a okresní ligu týmů základních škol. 
Zároveň ale chceme umožnit star-
ším dívkám hrát na výsledek a bo-
jovat o postup do fi nále, případně 
časem o postup do 1. ligy. Tím bude 
zajištěn nejen hladký systém hry od 
nejmladších po nejstarší, ale i pro-
stor pro nadané hráčky. Tato akce 
i celé naše úsilí je podporováno a fi -
nancováno městem Krnov.

Veškeré dění mohou zájemci 
sledovat na: www.voslezskaorlice.
cz, případně se hlásit na e -mailu 
mkopecek@gmail.com či telefonu 
776 463 261. Martin Kopeček, VO 
Slezská orlice

Republikové fi nále se vydařilo
Od středy 5. září do pátku 7. září 

se v Brně konalo republikové fi ná-
le devátého ročníku Odznaku vše-
strannosti, do kterého postoupilo 
také osmičlenné družstvo krnov-
ského gymnázia.

Podle výsledků z  krajských kol 
jsme se měli pohybovat kolem tři-
cátého místa, ale po prvním dnu 
a pěti disciplínách jsme byli na mís-
tě třináctém! Raději jsme však tuto 
informaci nešířili, aby náš případ-
ný sešup dolů nebyl tak bolestný.
Vedle atletických disciplín (sprint, 
skok do dálky, trojskok z místa, hod 
míčkem a běh na 1 000 metrů) se 
soutěžilo také v silových disciplínách 
(kliky, sedy lehy, hod medicimbalem, 
přítahy na šikmé lavičce) a v jedné 
speciální, kterou byl skok přes švi-
hadlo. A právě v neatletických dis-
ciplínách byla síla našeho družstva.

Druhý den, po tradičním rozcvi-
čení zumbou, jsme pokračovali jako 
na houpačce. Kliky nás posunuly 
nahoru, hod míčkem zase dolů. Vý-
sledné jedenácté místo je neskuteč-
né, zvláště když uvážíme, z kolika 
tříd skládají družstvo jiné školy.

V jednotlivcích si ve svém roční-
ku vedl nejlépe Matyáš Stříž, kte-

rý skončil na čtvrtém místě ze 118 
závodníků. Bramborovou medai-
li jsme mu předali po příjezdu na 
krnovské vlakové nádraží a získal 
také diamantový odznak, stejně 
jako Lenka Martínková, Tereza Ul-
mannová a Tomáš Michalec. Zlatý 
odznak vybojovala Adéla Válková 
a Pavel Dočkal, stříbrný pak Tereza 
Baranová a Marian Böhm.

Studenti se připravovali nejen ve 
škole, ale čerpali také ze svých tré-

ninků v zápase, plavání či gymnas-
tice. Tímto patří dík také trenérům, 
kteří jim věnují svůj čas.

Patronkou našeho družstva byla 
olympionička Jaroslava Šímová-Sed-
láčková, bývalá gymnastka a úspěš-
ná reprezentantka na OH v Tokiu 
v roce 1964 a na MS v Dortmundu 
v roce 1966. Povzbuzovala po celou 
dobu naše závodníky, stejně jako je-
jich učitelé. Jakub Ulmann, Gym-
názium Krnov

Atmosféra na atletickém mítin-
ku byla skvělá.  Foto: Atletika 
Človíček

Osmičlenné družstvo doprovodili pedagogové, jeho patronkou byla 
Jaroslava Šímová.  Foto: Gymnázium Krnov

Čtyři hráči 
se zúčastnili 
mistrovství

Ve Žďáru nad Sázavou se ve 
dnech 8. až 9. září uskutečnilo mis-
trovství České republiky mládeže 
v rapid šachu, na kterém šachový 
oddíl TJ Lokomotivy Krnov repre-
zentovala čtveřice hráčů.

V  kategorii H14 Tomáš Grček 
uhrál čtyři body a obsadil 28. mís-
to. To je ve velmi těžké věkové kate-
gorii pěkné umístění, oproti nasa-
zení v turnaji si tak Tomáš polepšil 
o třináct míst. Matěj Jaššo nastoupil 
v kategorii H10. Měl vynikající start, 
když získal tři body ze tří partií. Ne-
uspěl však v boji s nejvýše nasaze-
ným Finěkem a pro zbytek turnaje 
už nenašel takovou herní pohodu. 
Když prohrál vítěznou pozici na čas 
v sedmém kole s Matůšem, bylo po 
medailových nadějích. Matěj v tur-
naji uhrál 4,5 bodu a  obsadil 20. 
místo, čímž si oproti nasazení po-
horšil o tři místa.

Damián Ziakas také hrál v kate-
gorii H10. Uhrál 3,5 bodu a obsadil 
35. místo. Oproti nasazení si po-
lepšil o sedm míst. Měl však smů-
lu, že v posledním kole hrál a pro-
hrál se svým kamarádem z tý mu 
Ma tějem.

Nejlepšího umístění mezi krnov-
skými hráči dosáhla v kategorii D12 
Alenka Šťastná. Získala 4,5 bodu 
a obsadila 17. místo. Měla raketový 
fi niš, když získala tři body ze tří par-
tií. V celkovém výsledku si tak opro-
ti nasazení polepšila o osm míst. Je 
jen škoda, že Alenka v sobotu nezís-
kala o nějaký bod více.

Boj o nominace pro příští ročník 
mistrovství České republiky začíná 
už 13. října, kdy první krajský turnaj 
se bude konat v Krnově. Vítězslav 
Daříček, šachový oddíl TJ Loko-
motivy Krnov

DNY ZDRAVÍ 2018
Lekce u cvičitelů i plavání a bruslení v určité hodiny ZDARMA.
Pondělí 8. října
• 8.00-15.00 Tenis (hala) – tenisová hala K3, Smetanův okruh 19, nutná 
rezervace na tel. 776 669 001 nebo 552 302 181
• 10.00-17.00 Tenis (antuka) – tenisová hala K3, Smetanův okruh 19, 
nutná rezervace na tel. 776 669 001 nebo 552 302 181
• 18.00-19.00 Kruhový trénink, Hana Tabachová – U požárníků 67/57, 
nutná rezervace, e -mail: tabachovahana@seznam.cz, tel. 776 55 19 02
• 19.00-20.00 Step a posilování – tělocvična SPgŠ a SZŠ, Jiráskova 1a
Úterý 9. října
• 8.00-16.00 Badminton – tenisová hala K3, Smetanův okruh 19, nutná 
rezervace na tel. 776 669 001 nebo 552 302 181
• 16.15-17.15 Jumping – lekce pod vedením Dáši Petrové a Veroniky 
Kavanové, tělocvična ZŠ Žižkova, nutná rezervace, tel. 730 105 784 
• 18.00-19.00 Port de bras, Hana Tabachová – U požárníků 67/57, nutná 
rezervace, e -mail: tabachovahana@seznam.cz, tel. 776 55 19 02
Středa 10. října
• 10.00-18.00 Tenis (antuka) – tenisová hala K3, Smetanův okruh 19, 
nutná rezervace, tel. 776 669 001 nebo 552 302 181
• 18.00-19.00 Bosu, Hana Tabachová – U požárníků 67/57, nutná rezer-
vace, e -mail: tabachovahana@seznam.cz, tel. 776 55 19 02
• 19.00-20.00 Bosu a expandery – tělocvična SPgŠ a SZŠ, Jiráskova 1a
Čtvrtek 11. října
• 8.00-14.00 Tenis (hala) – tenisová hala K3, Smetanův okruh 19, nutná 
rezervace, tel. 776 669 001 nebo 552 302 181
• 14.00-16.00 Plavání – Městské lázně, Čsl. armády
• 16.15-17.15 Jumping – lekce pod vedením Dáši Petrové a Veroniky 
Kavanové, tělocvična ZŠ Žižkova nutná rezervace, tel. 730 105 784
• 18.45-19.45 Jumping – lekce pod vedením Dáši Petrové a Veroniky 
Kavanové, tělocvična ZŠ Žižkova, nutná rezervace, tel. 730 105 784
• 19.00-20.00 Body Art a Deep work, Iveta Wrobelová – tělocvična SŠA, 
Opavská ul. (bývalá 3. ZŠ)
• 19.00-21.00 Plavání – Městské lázně, Čsl. armády
Pátek 12. října
• 8.00-16.00 Badminton – tenisová hala K3, Smetanův okruh 19, nutná 
rezervace na tel. 776 669 001 nebo 552 302 181
Sobota 13. října
10.00-14.00 Plaveme prsa, Onko Niké – Městské lázně, Čsl. armády
Neděle 14. října
• 9.00-10.00 Jumping – lekce pod vedením Dáši Petrové a Veroniky Ka-
vanové, tělocvična ZŠ Žižkova, nutná rezervace, tel. 730 105 784
• 14.00-17.00 Bruslení – zimní stadion Krystal, Petrovická ul.
• 16.00-18.00 Tenis (antuka) – tenisová hala K3, Smetanův okruh 19, 
nutná rezervace, tel. 776 669 001 nebo 552 302 181
• 18.00-19.00 Zumba, Hana Tabachová – U požárníků 67/57, nutná 
rezervace, e -mail: tabachovahana@seznam.cz, tel. 776 55 19 02, FB 
zumbakrnov
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kalendář akcí 27.  9.–14. 10. 2018
27. 9. / čtvrtek

SVČ
STRAŠIDELNÁ ZAHRADA – tento-
krát ponese v duchu českých fi lmových 
strašidel. Připravena budou (ne)tradič-
ní stanoviště s úkoly a večerem provede 
Saxana, tak nezapomeňte na sebe hodit 
strašidelný kostým, do batůžku přibalte 
špekáček a přijďte se bát (18.00).
Linhartovy
HELVEROVA NOC – představení diva-
delního spolčení Červiven (18.00).
Kino Mír 70 
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
2D – animovaný, v českém znění. Ro-
dinná komedie, ve které je Yeti přesvěd-
čen, že záhadné bytosti známé jako 
„lidé“ opravdu existují (15.30). 

BEZE STOP – drama. ART klub. Pat-
náctiletá Tom žije se svým otcem v dob-
rovolné izolaci v lese. Jednoho dne však 
o sobě okolní svět dává vědět (17.30).
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – komedie ČR. 
Charismatický cynik Karel Král (Jiří 
Langmajer), na kterého ženy letí, je šéf-
redaktorem pánského časopisu. Jednoho 
dne však jeho nezávazný způsob života 
utrží hned několik ran (17.45).
HELL FEST: PARK HRŮZY – horor. 
Sériový zabiják v masce si z lunaparku 
Hell Fest udělal vlastní smrtonosné hři-
ště. Panoptikum strašidel skropí skuteč-
ná krev, na velevážené publikum čeká 
opravdový děs a smrt (20.00).
DOMESTIK – psychologický thriller. 
Malý sál. Roman je vrcholový cyklis-
ta, který se zotavuje ze zranění pomocí 
náročného cvičení a přísné životosprá-
vy. Aby zlepšil svůj výkon, spí dokonce 
v kyslíkovém stanu v ložnici. To ale těžce 
nese jeho žena, která už dlouho touží po 
dítěti (20.15).
28. 9. / pátek

Slezské Rudoltice 
120 LET OSOBLAŽSKÉ ÚZKOKOLEJ-
KY – o mimořádných spojích a progra-
mu více na webových stránkách www.
osoblazsko.com.
Město Albrechtice
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KAPLE – 
na vysvěcení kaple rodiny Keil von Ei-
chenthurn naváže Den s Lesy ČR a Ko-
láčkobraní (13.30).
Kino Mír 70
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
3D – animovaný, v českém znění (15.30).
BEZE STOP – drama. ART klub (17.30).
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – komedie ČR 
(17.45).
HELL FEST: PARK HRŮZY  – horor 
(20.00).
DOMESTIK – psychologický thriller. 
Malý sál (20.15).
29. 9. / sobota

Slezské Rudoltice
120 LET OSOBLAŽSKÉ ÚZKOKO-
LEJKY – o spojích a programu více na 
stránkách www.osoblazsko.com.

Fotbal
Stadion Petrovická ulice
Krajský přebor žáci, FK Krnov - Depos 
Horní Suchá (10.00 starší, 11.45 mladší).
Florbal
Tělocvična na Janáčkově náměstí
FBC Orca Krnov - 1. FBK Eagles Orlo-
vá (17.00).
Hlavní náměstí
OSLAVY KONCE VELKÉ VÁLKY – 
slavnostní ceremonie na počest První 
republiky a ukončení války (14.00).
Kino Mír 70
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
2D – animovaný, v českém znění (15.30).
DOMESTIK – psychologický thriller. 
Malý sál (17.30).
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – komedie ČR 
(17.45).
HELL FEST: PARK HRŮZY  – horor 
(20.00).
BEZE STOP – drama. ART klub (20.15).
30. 9. / neděle

Florbal
Tělocvična na Janáčkově náměstí
FBC Orca Krnov - FBC Kovo KM 
Frýdek -Místek (10.00).
Fotbal
Stadion Petrovická ulice
Krajský přebor muži, FK Krnov - SK Sta-
rá Bělá (15.30).
Kino Mír 70
YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
3D – animovaný, v českém znění (15.30).
DOMESTIK – psychologický thriller. 
Malý sál (17.30).
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – komedie ČR 
(17.45).
HELL FEST: PARK HRŮZY  – horor 
(20.00).
BEZE STOP – drama. ART klub (20.15).
1. 10. / pondělí

Knihovna Jiráskova ulice
ODPOLEDNÍ ČAJ S KNIHOU – pravi-
delné setkání seniorů, tentokrát v duchu 
sběratelství (15.00).
Kino Mír 70
JAN PALACH – drama ČR. Bio Senior 
klub. Film pozoruje posledních několik 
měsíců života Jana Palacha na základě 
dostupných faktických pramenů (15.00).
SPOLU TO DÁME  – komedie. ART 
klub. Po další divoké pařbě zbohatlic-
kého fl outka Lennyho dojde jeho otci 
trpělivost (17.30).
PREDÁTOR: EVOLUCE 2D  – sci -fi . 
Predátoři, jedni z největších lovců ce-
lého vesmíru, se opět vrací. Jsou však 
mnohem silnější a chytřejší než kdykoliv 
předtím (17.45).
TVÁŘ – drama. ART klub. Jacek miluje 
heavy metal, svoji holku a psa. Pracuje 
na staveništi, kde má vyrůst nejvyšší so-
cha Ježíše na světě. Po nehodě se k němu 
obrátí oči celé země – stane se totiž prv-
ním občanem Polska, který podstoupí 
transplantaci obličeje (19.45).
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – komedie ČR 
(20.00).
2. 10. / úterý

Kino Mír 70
SPOLU TO DÁME  – komedie. ART 
klub. (17.30).
PREDÁTOR: EVOLUCE 3D  – sci -fi . 
(17.45).
TVÁŘ – drama. ART klub. (19.45).
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – komedie ČR 
(20.00).

3. 10. / středa
SVČ
SENIOR BEZ NEHOD – přednáška za-
bývající se problematikou seniorů na 
cestách z pohledu řidiče, chodce a cyk-
listy (13.30).
Kino Mír 70
SPOLU TO DÁME  – komedie. ART 
klub. (17.30).
PREDÁTOR: EVOLUCE 2D  – sci -fi . 
(17.45).
TVÁŘ – drama. ART klub. (19.45).
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ – komedie ČR 
(20.00).
4. 10. / čtvrtek

Knihovna
VELKÝ BAZAR KNIH – nabídka lite-
ratury napříč žánry pro všechny věkové 
skupiny (8.30 – 18.00).
AUTORSKÉ ČTENÍ FRANTIŠKA 
NIEDLA  – autor, který v  krnovské 
knihovně patří k nejčtenějším (18.00).
Kino Mír 70
VENOM 2D – sci -fi  v českém znění. 
Malý sál. Na stříbrné plátno se řítí nej-
rozporuplnější a nejdrsnější anti -hrdina 
fi lmového světa značky Marvel, mimo-
zemský symbiont Venom (17.15).
ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY – zná-
mý režisér bude vyprávět nejen o svých 
fi lmech, ale také o jídle či dietách, ve-
čerem písničkami provede Simona Klí-
mová (19.00).
ZLODĚJI – drama. Be2Can 2018, ART 
klub. Drobný zlodějíček Osamu se roz-
hodne, že vzít si dítě, které rodiče zane-
dbávají, není zločin (19.45).
Flemmichova vila
ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KORUNY 
NA DOSAH – zahájení výstavy mis-
trovských replik nejhodnotnějšího čes-
kého pokladu.
5. 10. / pátek

Flemmichova vila
100 LET ARCHITEKTURY NOVÉ RE-
PUBLIKY – zahájení výstavy mapující 
vývoj moderní československé architek-
tury v našem městě a kraji od roku 1918 
po současnost.
SVČ
CESTOVATELSKÝ DÝCHÁNEK – se-
tkání zasvěcené cestování (17.00).
Knihovna
NOC DESKOVÝCH HER – součástí 
bude turnaj ve společenské hře Carca-
ssonne (19.00).
Kofola Music Club
LUNETIC – koncert k dvacátému výro-
čí založení skupiny (20.00). 

Kino Mír 70
BELLA A SEBASTIAN 3 – dobrodruž-
ný, v českém znění. Malý sál. Sebastian 
dospívá a z Belly se stává maminka tří 
roztomilých štěňátek. Pierre a Angelina 
budou mít svatbu a sní o novém životě 
na jiném místě… (17.45).
VENOM 2D  – sci -fi  v  českém znění 
(17.30).

ZLODĚJI – drama. Be2Can 2018, ART 
klub (19.45).
VENOM 3D – sci -fi  s titulky (20.00).
6. 10. / sobota

KČT
SOBOTNÍ VANDR  – Zlatohorský 
trekking, odjezd vlakem v 7.04 hodin 
z Hlavního nádraží.
Fotbal
Stadion Petrovická ulice
Krajský přebor dorostu, FK Krnov 
vs. Unie Hlubina (starší 10.15, mladší 
12.30).
Koncertní síň sv. Ducha
KONCERT PRO VARHANY A KLA-
VÍR – u příležitosti výročí 30 let Kon-
certní síně sv. Ducha vystoupí Rudolf 
Holčák (16.00).
Kino Mír 70
BELLA A SEBASTIAN 3 – dobrodruž-
ný, v českém znění (15.15).
TRANZIT – drama. Be2Can 2018, ART 
klub. Německý režisér  prozkoumává 
fantomy evropské migrace a  identity. 
Neobvykle pojatý fi lm zasazuje příběh 
z  doby německé okupace Francie do 
současných reálií (17.00).
VENOM 3D  – sci -fi  v  českém znění 
(17.30).
LÁSKA MEZI REGÁLY – drama. Be-
2Can 2018, ART klub. Christian je rváč 
a muž s pochybnou minulostí. Nyní za-
číná jako pomocná síla ve velkoskladu, 
kde je jeho nejzářivější perspektivou 
možnost obsluhovat vysokozdvižný 
vozík (19.45).
VENOM 2D – sci -fi  s titulky (20.00).
7. 10. / neděle

Kino Mír 70
BELLA A SEBASTIAN 3 – dobrodruž-
ný, v českém znění (15.15).
LÁSKA MEZI REGÁLY – drama. Be-
2Can 2018, ART klub (17.00).
VENOM 2D  – sci -fi  v  českém znění 
(17.30).
TRANZIT – drama. Be2Can 2018, ART 
klub (19.45).
TOMAN  – drama ČR. Neuvěřitelný 
a pravdivý příběh rozporuplného šéfa 
naší zahraniční rozvědky, který význam-
ně ovlivnil vývoj v poválečném Česko-
slovensku (20.00).
8. 10. / pondělí

Městské divadlo
RICHARD III. – obnovené nastudování 
Divadelního spolku Kašpar, které vznik-
lo jako dárek ke kulatinám Jana Potmě-
šila (19.00).
Kino Mír 70
VENOM 2D  – sci -fi  v  českém znění 
(17.30).
MODLITBA – drama. Be2Can 2018, 
ART klub. Příběh dvaadvacetiletého 
Th omase, který se přijíždí se svou závis-
lostí na heroinu poprat do katolického 
rehabilitačního centra ve francouzských 
Alpách (19.45).
TOMAN – drama ČR (20.00).
9. 10. / úterý

Koncertní síň sv. Ducha
MUSICA A TRE – soubor, hrající ve slo-
žení Liselotte Rokyta (Panova fl étna), 
Halina Františáková (housle) a Eliška 
Novotná (klavír) (19.00).
Kino Mír 70
VENOM 3D  – sci -fi  v  českém znění 
(17.30).
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MODLITBA – drama. Be2Can 2018, 
ART klub (19.45).
TOMAN – drama ČR (20.00).
10. 10. / středa

Kino Mír 70
SPLNĚNÁ PŘÁNÍ – pásmo pohádek 
pro mateřské školy (9.30).
VENOM 2D  – sci -fi  v  českém znění 
(17.30).
TVÁŘ – drama. Be2Can 2018, ART klub 
(19.45).
TOMAN – drama ČR (20.00).
11. 10. / čtvrtek

Knihovna
OHROŽENÁ SEMÍNKA – další z fi lmo-
vých projekcí v rámci Knihovnického 
promítače (18.00).
Kino Mír 70
KRYŠTŮFEK ROBIN – dobrodružný. 
Malý sál. Dospělý Kryštůfek Robin má 
sice rodinu, ale práce ho vytěžuje nato-
lik, že mu na ženu a dcerku zbývá jen 
málo času. Když se setká s Púem, jejich 
přátelství opět vzplane a  připomene 
mu nekonečné dny dětských radová-
nek (17.15).
ZRODILA SE HVĚZDA – hudební dra-
ma. Hlavní role se ujala Stefani Germa-
notta, kterou ovšem celý svět zná pod 
pseudonymem Lady Gaga (17.15).
PRVNÍ ČLOVĚK – drama. Malý sál. 
Příběh  začíná v  roce 1962, kdy Neil 
Armstrong začal pracovat jako pilot pro 
NASA, a kdy se musel vyrovnat s osobní 
tragédií, smrtí dvouleté dcery na nevy-
léčitelnou nemoc (19.30).
JACK STAVÍ DŮM – thriller. Pro séri-
ového vraha Jacka je každé zabití umě-
leckým dílem. I přes jeho vysokou in-
teligenci se policie pomalu přibližuje, 
zatímco Jack víc a víc riskuje na ces-
tě k dokonalé vraždě (20.00).
12. 10. / pátek

SVČ
LAMPIONOVÝ PRŮVOD – tradiční 
akce v  zahradě, tentokrát s  vílami 
z hvězdné roklinky. Za deště se akce ne-
koná (18.00). 

Kofola Music Club
ARAKAIN – legendární metalová sku-
pina na svém turné nazvaném Apage 
Satanas Tour, pojmenovaném podle des-
ky, která vyšla před dvaceti lety (20.00).
Kino Mír 70
KRYŠTŮFEK ROBIN – dobrodružný. 
Malý sál (17.15).
ZRODILA SE HVĚZDA – hudební dra-
ma (17.15).
PRVNÍ ČLOVĚK  – drama. Malý sál 
(19.30).
JACK STAVÍ DŮM – thriller (20.00).
13. 10. / sobota

Úvalno
OVOCNÝ VÍKEND – výstava jablíček 
a hrušek, tematické občerstvení zajiš-
těno (8.00).
KČT
SOBOTNÍ VANDR – Ovčárna, odjezd 
vlakem v 7.05 hodin z Hlavního nádraží.

Volejbal
Tělocvična pedagogické školy
Krajský přebor kadetek, TJ Krnov - TJ 
Hlučín (10.00 a 14.00 hodin).
Fotbal 
Stadion Petrovická ulice
Krajský přebor žáci, FK Krnov - TJ Dar-
kovičky (starší 10.00, mladší 11.45).
Městské lázně
PLAVEME O PRSA – tradiční plavec-
ká štafeta pro veřejnost, kterou v rámci 
prevence boje proti rakovině prsu po-
řádá sdružení Onko Niké (9.00–13.00).
Koncertní síň sv. Ducha
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ KRNOV  – 
u příležitosti výročí 30  let Koncertní 
síně sv. Ducha (16.00).
Kino Mír 70
VILÍK: RYCHLE A VESELE – animo-
vaný v českém znění. Autíčko Vilík má 
velký sen, chce se stát králem silnic ve 
svém rodném městě Gasket City (15.00).
KRYŠTŮFEK ROBIN – dobrodružný. 
Malý sál (17.15).
ZRODILA SE HVĚZDA – hudební dra-
ma (17.15).
PRVNÍ ČLOVĚK  – drama. Malý sál 
(19.30).
JACK STAVÍ DŮM – thriller (20.00).
14. 10. / neděle

Úvalno
OVOCNÝ VÍKEND – výstava jablíček 
a hrušek, tematické občerstvení zajiš-
těno (8.00).
Fotbal 
Stadion Petrovická ulice
Krajský přebor muži, FK Krnov–FK 
Český Těšín (15.00).
Kino Mír 70
VILÍK: RYCHLE A VESELE – animo-
vaný v českém znění (15.00).
KRYŠTŮFEK ROBIN – dobrodružný. 
Malý sál (17.15).
SESTRA – horor. (17.45).
PRVNÍ ČLOVĚK  – drama. Malý sál 
(19.30).
ZRODILA SE HVĚZDA – hudební dra-
ma (20.00).
Městské muzeum

www.mikskrnov.cz
ONDŘEJ VOREL – ZNAK 8 – výstava 
maleb zachycujících významné mezní-
ky 20. století v české historii je k vidění 
do konce září.
VÝZNAMNÉ OSMIČKY – výstava vě-
novaná významným událostem v histo-
rii Českého státu potrvá do konce roku.
ČESKÉ KORUNOVAČNÍ KORUNY 
NA DOSAH – mistrovské repliky nej-
hodnotnějšího českého pokladu jsou 
k vidění do 25. listopadu.
100 LET ARCHITEKTURY NOVÉ RE-
PUBLIKY – výstava mapující českoslo-
venskou architekturu v  našem městě 
a kraji potrvá do 4. listopadu.
Městské divadlo

www.mikskrnov.cz
RICHARD III. – obnovené nastudování 
Divadelního spolku Kašpar se představí 
v pondělí 8. října v 19.00 hodin.
Koncertní síň sv. Ducha

www.mikskrnov.cz
KONCERT PRO VARHANY A KLA-
VÍR – koncert u příležitosti výročí 30 let 
Koncertní síně sv. Ducha se koná v so-
botu 6. října v 16.00 hodin.
MUSICA A TRE – soubor, hrající ve slo-
žení Liselotte Rokyta (Panova fl étna), 

Halina Františáková (housle) a Eliška 
Novotná (klavír), se představí v úterý 
9. října v 19.00 hodin.
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ KRNOV – kon-
cert u příležitosti výročí 30  let, Kon-
certní síně sv. Ducha v sobotu 13. října 
v 16.00 hodin.
Městská knihovna

www.knihovnakrnov.cz
S OBJEKTIVEM ZA PŘÍRODOU – vý-
stava krnovského fotografa Pavla Šlosár-
ka, který prostřednictvím svého fotoa-
parátu zachytil přírodu kolem Pradědu, 
Rejvízu či Osoblažska.
Středisko volného času

www.svckrnov.cz
PUMPTRACKOVÁ DRÁHA – otevře-
no denně do 18.00 hodin mimo čtvrtky 
(15.30 – 16.30) a neděle (9.00 – 13.00).
MATEŘSKÉ CENTRUM  – pro rodi-
če s dětmi, otevřeno každý všední den 
od 9.00 do 12.00 hodin a od 14.00 do 
18.00 hodin.
ANGLIČTINA PRO MATURANTY – 
každé úterý od 17.00 do 18.30 hodin.
PC KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY – kaž-
dou středu od 9.00 do 10.30 hodin.
PC KURZ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ – 
každou středu od 16.00 do 17.30 hodin.
PILATES – cvičení nejen pro ženy, které 
rozvíjí koordinaci, rovnováhu, fl exibilitu 
či dýchání v pondělí (17.30 – 18.30) a ve 
středu (17.00 – 18.00).
ZUMBA S KATKOU – zábavný fi tness 
styl vhodný pro všechny bez rozdílu 
na věk, pohlaví či taneční schopnos-
ti ve středu (18.00 – 19.00) a v neděli 
(17.00 – 18.00)
BODYSTYLING S  IRINI  – cvičení 
především pro ženy se soustřeďuje na 
formování svalů celého těla každé úte-
rý a čtvrtek (18.30 – 20.00) a v neděli 
(17.00 – 18.00).
POWERYOGA S TERKOU – cvičení, 
které souměrně zatěžuje svaly celého 
těla v klidném a pomalém provádění 
každé úterý a čtvrtek (17.30 – 18.30).
KONDIČNÍ CVIČENÍ – program na 
zpevnění postavy za pomoci posilova-
cího náčiní ve středu (19.00 – 20.00).
TIC Krnov

www.infokrnov.cz
Výpůjčky sportovního 
a jiného vybavení
Turistické informační centrum nabízí 
k výpůjčce elektrokola, koloběžky, tre-
kové hole, audioprůvodce nebo šachové 
fi gurky. Stačí jen předložit doklad totož-
nosti, zaplatit půjčovné na den a vratnou 
zálohu. Více informací v TIC Krnov.
Prohlídky památek
V TIC Krnov lze domluvit individuální 
prohlídky památek, jako je kostel sv. Du-
cha, Flemmichova vila, synagoga, věž 
kostela sv. Martina, kostel sv. Benedik-
ta, rozhledna na Cvilíně, poutní kostel 
Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně, 
radniční věž, kostel Narození Panny Ma-
rie, evangelický kostel. Volně přístupná 
je zřícenina hradu Šelenburk a rozhled-
na na Ježníku.
Cvilínská rozhledna

Rozhledna je otevřena za příznivého 
počasí od 10.00 do 17.00 hodin. V pří-
padě pochybností podají informace 
pracovníci TIC Krnov, tel. 554 614 612, 
739 548 957, u nichž si lze také předem 
objednat skupinové prohlídky.

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), So (13.00-
16.00), Ne (10.00-12.00, 13.00-16.00). 
Prohlídky začínají vždy v celou hodinu, 
poslední hodinu před zavírací dobou.
Kofola Music Club

www.kofolamusicclub.cz
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – Arakain 
(12. 10.), Bratři Orff ové a Ille (19. 10.), 
Eddie Stoilow (27. 10.), No Name 
(3. 11.), Janek Ledecký (9. 11.) Portle-
ss a Imodium (10. 11.), Lenka Filipo-
vá (23. 11.), Mňága a Žďorp a Vypsaná 
fi xa (1. 12.), Pokáč a Michal Horák (20. 
12). Předprodej v TIC Krnov na www.
ticketportal.cz.
Bauerova kavárna

NÁVŠTĚVA U PROFESORA ERWINA 
SCHINZLA – fotografi e Květoslavy Ku-
kelkové budou k vidění do konce října.
Villa Cafe Zacpalova 1

STÁLÁ VÝSTAVA PANENEK, KO-
ČÁRKŮ A HRAČEK – v suterénu bu-
dovy, otevřeno Út -Ne 15.00-17.00 nebo 
po tel. domluvě na č. 724 500 403.
Městské lázně

www.tskrnov.cz
Bazén – veřejné plavání
Čt 27. 9. : 12.30-16.00, 19.00-21.00, Pá 
28. 9. : 8.00-15.00, 17.00-21.00, So 
29. 9. : 9.00-21.00, Ne 30. 9. : 8.00-17. 00. 
Po 1. 10. : 6.30-8.00, 10.00-16.00, 20.00-
21.00, Út 2. 10.: 8.00-16.00, 19.00-21.00, 
St 3. 10. : 12.30-16.00, 19.00-21.00, Čt 4. 
10.: 8.00-16.00, 19.00-21.00, Pá 5. 10. : 
12.30-15.00, 17.00-21.00, So 6. 10. : 
9.00-14.00, 16.00-21.00, Ne 7. 10. : 8.00-
17. 00. 

Sauna
Po: 10.00-15.00 (ženy), 15.00-20.00 
(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

www.tskrnov.cz
Bruslení pro veřejnost
Čt 27. 9.: 8.00-11.00, 11.15-12.45, 13.00-
14.30 (jen hokejky), Pá 28. 9. : 8.00-9.30, 
9.45-11.45, So 29. 9. : 6.00-7.30 (jen ho-
kejky), 14.00-15.30, 18.00-19.30, Ne 
30. 9. : 10.15-11.45, 14.00-15.30, 18.00-
19. 30. Po 1. 10. : 8.00-11.00, 11.15-
13.45, 14.00-15.30, Út 2. 10.: 8.00-11.00, 
11.15-12.45, 13.00-14.30 (jen hokejky), 
St 3. 10. : 8.00-11.00, 11.15-14.30, Čt 4. 
10.: 8.00-11.00, 11.15-12.45, 13.00-14.30 
(jen hokejky), Pá 5. 10. : 8.00-11.00, 
11.15-14.00, 18.15-19.45, So 6. 10. : 
6.00-7.30 (jen hokejky), 14.00-15.30, 
Ne 7. 10. : 10.15-11.45, 14.00-15.30, 
18.00-19. 30.
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