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Poutavé letní čtení pro každého Krnováka

www.krnovstipatrioti.cz

Úvodní slovo
Vážení čtenáři, milí Krnováci,
držíte v rukou první vydání novin Krnovských patriotů. Možná už nás dobře znáte nebo
dokonce pravidelně sledujete.
Možná také ne a přemýšlíte,
kdo že ti “Krnovští patrioti”
vlastně jsou. Dovolte nám,
abychom se vám krátce představili...
Jsme partou více než dvou desítek nadšenců, kteří mají ke
Krnovu srdcový vztah. A protože jsme nechtěli jen přihlížet

V tomto čísle najdete:
nebo kritizovat, nezbylo nám
než vedle svých zaměstnání,
rodin a koníčků najít čas na tolik nepopulární politiku.
Hned na začátku jsme dostali
na frak. Před čtyřmi roky jsme
nakopli malé místní sdružení
nezávislých kandidátů. Posílení o řadu místních osobností
(tehdy pod hlavičkou NEOS
- NEzávislé OSobnosti pro Krnov) jsme uspěli v komunálních volbách a v 27 členném
krnovském zastupitelstvu obsadili 5 míst.

O povolebním vyjednávání
plném zvratů bychom mohli napsat samostatnou knihu,
byli jsme zkrátka odsunuti do
opozičních lavic. Přesto jsme
nezahořkli a snažíme se pokračovat v tom, co jsme odstartovali před čtyřmi roky. Město co
nejvíce otevírat lidem.

nechceme vás příliš zatěžovat
politikou a tak jsme připravili spoustu zajímavého letního
čtení. Třeba o Geraldu Blondym - Francouzovi, který procestoval celý svět a už devět
let bydlí v Krnově. Vyluštit si
také můžete krnovskou křížovku.

V novinách, které držíte v ruce
se dozvíte řadu užitečných
informací o současném Krnově: třeba o výstavbě nových
městských lázní, stavu krnovských lesů nebo obchvatu. Ale

Přejeme vám krásné léto,
vaši Krnovští patrioti
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Městské lázně: nekonečný příběh se (snad) šťastným koncem
Krnovské městské lázně fungují bez větších úprav už 45
let a jejich modernizaci město
řeší už dvě dlouhá desetiletí.
Jak je to možné? Krytý bazén
je snad nejtypičtějším příkladem, jak náš městský úřad
neumí dělat velké investice.
A když už se do nich pustí,
dělá je napůl a etapovitě - jako
třeba zimní stadion.
Některá česká města ale dopadla hůř. S mnohem větším sebevědomím se pustila
do staveb megalomanských
akvaparků s naivní vidinou,
že se k nim budou sjíždět turisté z dalekého okolí. Nestalo
se, obce se zadlužily, některé
dokonce zkrachovaly a musely prodávat i své radniční
budovy. Města přitom netíží
jen cena za výstavbu, ale také
vysoké každoroční provozní
náklady. Drtivá většina městských lázní je totiž ztrátových.
Když se před několika lety
chystal do podobného dobrodružství Jeseník, jeho plány zmařily banky. Pomysl-

ně řekly “co to blázníte?”
a na výstavbu mu nepůjčily.
V projektové dokumentaci Jeseník utopil několik milionů.
Krnov se do srovnatelného
rizika pustil hned dvakrát.
Nejprve v devadesátých letech a naposledy před pěti
lety.
Nápad
zrekonstruovat současnou budovu lázní
a připojit k ní nové koupaliště
by městskou pokladnu vyšel
na téměř půl miliardy. Opět by
šlo o etapovité stavění - část
uděláme teď, část v budoucnu
a něco možná nikdy. Způsob
přípravy zkritizovali úspěšní
krnovští architekti, kteří tehdejšímu vedení města poslali
otevřený dopis.
Potíž s rekonstrukcí stávající budovy spočívá v tom, že
by takřka nezůstal kámen na
kameni. Ve studii se počítalo
s “ořezáním” až na hrubou
stavbu a to je velmi nákladné.
Začaly se proto ozývat hlasy,
zda by nebylo ekonomičtější postavit lázně úplně nové.
Jedním z průkopníků této my-

šlenky byl Pavel Moravec.
Po posledních komunálních
volbách v roce 2014 jsem se
tématu chopil s novou energií.
Přes názorové přemety radních se podařilo prosadit, aby
nám s městskými lázněmi poradil odborník.
Radek Steinhaizl, který dlouhé roky budoval a úspěšně
řídil největší český akvapark,
vypracoval podrobnou studii
proveditelnosti, ve které jednoznačně doporučil postavit
nový bazén v areálu současného koupaliště a obě zařízení
propojit.
A na co se můžete těšit? Vedle klasického bazénu na
relaxační a zábavní zónu
s masážními lůžky, trysky,
slanou vodou o 33 stupních,
velkou vířivku pro 20 osob,
2 tobogány, výukový bazén
a brouzdaliště s mnoha hracími prvky pro děti. Největším
lákadlem by měl být velký
vnitřní i venkovní saunový
svět s ceremoniály, masérnou

a fitness zónou. Velkou radost
tedy uděláme početné komunitě saunařů. Tedy pokud se
město bude doporučením řídit.
Více než dvacetileté tápání
a jednoznačný souhlas zastupitelstva s budováním nových
městských lázní nebyl výsledkem nadšení a práce jednoho
zastupitele. Pokud se na politiku (a často oprávněně) díváme jako na nekonstruktivní hašteření, v tomto případě tomu
bylo jinak. Úspěch byl dílem
spolupráce několika lidí, např.
Radima Rudzinského z místní
ODS, nebo Pavly Löwenthalové z KDU-ČSL. Obrovský
kus práce odvedl Pavel Osadník, vedoucí odboru výstavby
a trenér plavání.
Kolem městských lázní nás
čeká ještě spousta práce
a s otevřením nelze počítat
dřív jak za čtyři roky. Na výstavbu by měla být vyhlášena
architektonická soutěž. Je to
obrovská příležitost postavit
v Krnově velmi kvalitní stavbu,

Vizualizace vítězného návrhu architektonické soutěže na bazén v Písku.
Autorem je studio Projektil architekti, spoluautorem krnovský architekt
Adam Halíř. Jak asi budou vypadat nové krnovské městské lázně?

na kterou budou Krnováci hrdí.
Bude třeba vyřešit parkování,
stavbu vhodně propojit s koupalištěm. Celá venkovní zóna
nabízí potenciál dalšího rozvoje. Umím si tady představit
dětské hřiště, hospůdku pro
kolemjdoucí chodce, cyklisty,
koloběžkáře a bruslaře případně i kemp. Nevím jak vy, ale já
už se nemůžu dočkat!
Tomáš Hradil
zastupitel a člen pracovní skupiny k městským lázním

Důležité návraty: Krnováci se vrací do rodného města
Ve světle mnohaletého odlivu
celé řady vzdělaných mladých
lidí z Krnova to považujeme za
nesmírně povzbudivé zjištění.
Ano, někteří Krnováci se do
rodného města vracejí. Jejich
přínos je přitom obrovský. Už
to nejsou mladí “ušáci”. Za ta
léta nasbírali řadu zkušeností
ve velkých městech a teď je
dávají rodnému městu k dispozici. Posuďte sami z našeho
výběru:

Markéta Skalická se přistěhovala teprve před několika
měsíci, přesto jí je ve městě
doslova plno. Zorganizovala
parádní veřejné závody v parku u Alberta, kterých se účastnily více než dvě stovky dětí
a rodičů. V Krnově a okolních
obcích nedávno rozběhla pobočku oddílu Atletika Človíček,
hýří aktivitou a my se tak těšíme, že královna sportů by tady
zase mohla naplno fungovat.

Michal Kuřec opustil Krnov
prakticky po maturitě. Jeho
vášní se stalo pivo. Nejprve
vystudoval obor pivovarnictví (dokonce s titulem Ph.D.),
potom několik let působil jako
hlavní technolog pivovarů Lobkowicz. Díky jeho návratu se
v Krnově po mnoha desítkách
let zase vaří pivo. Nachmelenou opici, řemeslný pivovar,
který provozuje, netřeba představovat.

Lukáš Novotný po studiu AMU
působil řadu let jako hudební
dramaturg v pražském Paláci
Akropolis. Produkuje písničky
a hraje na kytaru v krnovské
skupině Bratři Orffové, oceněné hudebními cenami Anděl
a Apollo. Po svém návratu do
Krnova provozuje s ženou specializované podlahářství Pro
Floor Systems a rozběhl také
hudební festival Pelhřimovy.
Libor Martiník působí na pozici marketingového manažera
úvalenského výrobce stavební
chemie Den Braven. Angažuje
se také v komunitě kolem krnovského skateparku, loni do
Krnova pomáhal přitáhnout
esa českého skateboardingu
na akci LEAP OF FAITH Silesian Skate Contest.

Kůrovcová kalamita v krnovských lesích: tragédie nebo výzva do budoucna?
Zdrcující záběry vykácených
krnovských lesů, náklaďáků plně naložených dřevem
a k nepoznání změněných
vycházkových
a
houbařských míst plní již přes tři
roky stránky místního tisku.
Katastrofální situace, která se netýká pouze Krnova
a jeho okolí, ale prakticky celého Slezska, severní a střední
Moravy, paradoxně zvýšila zájem a povědomí o hospodaření
v městských lesích, příčinách a
souvislostech probíhající kalamity i řešení pro budoucí generace.
Na katastru města se lesy
podílí přibližně jednou čtvrtinou jeho plochy. Největším
vlastníkem příměstských lesů
je stát, který obhospodařuje
prostřednictvím LČR 525 ha,
město Krnov vlastní 482 ha
lesů a hospodaří na nich od
roku 1992 Lesní správa města
Krnova s.r.o. – servisní organizace města, jejímž je město Krnov jediným majitelem
a společníkem. Pro řadu Krnovanů je novinkou, že město
vlastní rovněž rozsáhlé lesní
pozemky v katastru obce Staré Purkartice – často je znají
z příjemných vycházek a neví,
že například Kamenná bouda
nebo Mořské oko nad Karlovicemi se nachází na pozemcích
města Krnova. Celkem tak město vlastní 1637 ha lesní půdy.
Tato skutečnost vychází z historických souvislostí, kdy hranici mezi státními a krnovskými
lesy tvoří tzv. lichtenštejnská
hranice vyznačující majetek
rodu Lichtenštejnů, pod nějž
mimo jiné řadu let patřilo
i Krnovsko. Vnímavému turistovi na Ježníku nebo Cvilíně
zcela jistě neuniknou hraniční kameny s nápisem F.L. =
Fürstentum Liechtenstein, dle
kterých lze odvodit, zda se nacházíme v krnovských nebo již
státních lesích.
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lesy ve Slezské
riziko povodní a
nížině a postupně desítek
celkově se podíse rozšířil směna zlepšování
milionů korun lívodního
rem na západ.
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ský napadá pře- kalamita ve
buk - 42,60%,
devším koruno- skutečnosti
smrk
41,08%
vou část stromů,
(přičemž smrk
projevy poškoze- vůbec
je záměrně vyní jsou tak často neexistuje a za
sazován
jako
skryté a vyhletzv. „pionýrská
dání napadeného dramatickou
dřevina“, ktestromu je mnorá
připravuje
těžbou je
hem obtížnější.
vhodnější miProblém je navíc snaha měst
kroklim at ické
v tom, že klasické
podmínky pro
o vylepšení
obranné metonáročnější dředy (např. lapače) rozpočtu.“
viny a je rena
lýkožrouta
dukován v náseverského téměř nefungují. sledných prořezávkách či
Výsledkem je kalamita nevída- přirozeně vytlačen cílovou
ného rozsahu, kdy především dřevinou - bukem), borovistarší lesní porosty nad Starými Purkarticemi byly téměř
všechny vykáceny. Bohužel
lýkožrout napadá stále mladší
porosty a lesníci se vracejí do
již řešených porostů s novými
zásahy. Protože kalamitní situace se netýká pouze Krnovska, je na trhu značný převis
nabídky dříví nad poptávkou
a aktuální prodejní cena je nemilosrdně tlačena na méně než
polovinu hodnoty před rokem
2015. Město Krnov tak při loňské těžbě převyšující 125 tisíc
m3 (plánovaná roční těžba z
Lesního hospodářského plánu
je stanovena na 15 tisíc m3)
trpí ztrátou na zisku ve výši
mnoha desítek milionů korun…
I přesto zaznívají bizarní názory, že kůrovcová kalamita ve
skutečnosti vůbec neexistuje a
za dramatickou těžbou je snaha měst o vylepšení rozpočtu.

Současná kalamitní situace na
Krnovsku se datuje od roku
2015, který byl extrémně suchým, a kdy kritická absence
srážek a vysoký počet tropických dní velmi rychle způsobila
oslabení monokulturních smr-

Lesní správa města Krnova oproti řadě jiných lesních
správ na vzniklou situaci dlouhodobě reaguje razantní změnou struktury nové výsadby,
kdy jsou v daleko větší míře
upřednostňovány melioračně

ce 9,11%, jedle 2,59%, modřín
2,37%, sází se i dub, jilm a další.
V kontextu kalamitní situace
krnovští lesníci bojují nejen
s časem a extrémně suchým
počasím znemožňujícím zalesňování vzniklých holin, ale také
s nedostatkem kvalifikovaných
pracovních míst.

mědělců, úředníků, politiků...)
Krnovští patrioti se v rámci pracovní skupiny „životní
prostředí, opatření protipovodňová a proti suchu, lesy“
tématu
intenzivně
věnují
a závěry budou publikovány
v aktuálně připravovaném volebním programu.

Jaká jsou východiska do budoucna? Je zjevné, že kůrovcová kalamita je pouze důsledkem kombinace dlouhodobé
globální změny klimatu a nevhodné struktury lesních porostů, jejichž smrkové monokulturní plantáže – jakkoliv to
může znít přehnaně – nemají se
skutečným lesem nic společného. Ať už se jedná o hospodaření s vodními zdroji, inovativní
rozvoj vodárenské infrastruktury, zlepšení ochrany půdy
v rámci promyšlených pozemkových
úprav
nebo
o zvýšení ochrany půdy před
účinky eroze, zcela nezbytná bude spolupráce expertů
ze všech dotčených oblastí
(lesníků, vodohospodářů, ze-

Je evidentní, že pohled na
vykácené plochy lesních porostů netěší vůbec nikoho a
tím méně lesníky, kteří doslova před očima přicházejí o
plody své dlouholeté obětavé
práce. Jsou-li však současné dramatické změny lesa v
důsledku klimatického vývoje nevyhnutelné, možná
je z ekonomického pohledu
dobře, že kalamita na Krnovsku udeřila dříve než jinde
v republice, kdy výkupní ceny
dříví budou na takové úrovni, kdy již nezbydou žádné prostředky na inovativní
a promyšlená, přírodě blízká
opatření.
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Jak si však nedávno povzdechl

jeden z jednatelů lesní správy, „Za pár desítek let to tady
budeme mít krásné.“ Držme
si palce, abychom se s těmito
výzvami poprali co nejlépe a
budoucím generacím připravili
příjemné životní prostředí tak,
jak to dělali naši předkové pro
nás.

Miroslav Kozelský
člen dozorčí rady Lesní správy
města Krnova

Bydlení v Krnově: stručně a srozumitelně
Zajištění bydlení je pro člověka jednou z nejdůležitějších
otázek, na kterou musí hledat v životě odpověď. Každý
otázku řeší podle svých možností a představ. Buď bydlí ve
vlastním domě, vlastním bytě,
družstevním bytě, nájemním
bytě nebo v ubytovacím zařízení.
V Krnově bydlí ve svém rodinném domě asi jedna čtvrtina
obyvatel, přes dvě čtvrtiny
obyvatel užívá vlastní nebo
družstevní byt a zbytek občanů bydlí v obecních bytech.
V Krnově máme to štěstí, že
nedošlo k prodeji veškerého
obecního bytového fondu.
Město stále vlastní cca 1500
nájemních bytů, z toho 220
bytů v domech s byty zvláštního určení (dle dřívějšího
označení byty s pečovatelskou
službou).

Dnes je stanovení nájemného
dáno dohodou obou smluvních stran a nájemní smlouva
by měla mít vždy písemnou
formu. Nejnižší nájemné je
v Krnově v některých městských bytech stanoveno na 35
Kč za metr čtvereční a měsíc,
tržní nájemné v soukromých
a městských bytech převyšuje
někdy až 122 Kč za metr čtvereční a měsíc, a to podle místa
a vybavení bytu.
V posledních letech v Krnově vznikly nové byty pouze
přestavbou stávajících budov
(např. bývalá sodovkárna, internát zemědělské školy na
Opavské ulici, ubytovna na ul.
Gorkého). Pro výstavbu nových bytů je nyní v Krnově
připravena lokalita v bývalých
kasárnách. Měly by zde vyrůst
nové domy s desítkami bytů.
Soukromí investoři budou na-

bízet možnost nájemního bydlení nebo zakoupení vlastního
bytu. Je to pro město velká
příležitost, jak rozhýbat trh
s bydlením, a to i přesto, že
v Krnově není dost vhodných
pozemků pro výstavbu rodinných domů.

Lenka Andršová
vedoucí odboru správy majetku

Gerald Blondy: neobyčejný Francouz, který procestoval svět a usadil se v Krnově
jsem instalatéra, elektrikáře,
kameníka, tesaře, opraváře
elektroniky, kuchaře, doručovatele, číšníka, až jsem zakotvil jako stavbyvedoucí. Ve 28
letech jsem založil svoji první firmu, se společníkem, ale
zkrachovali jsme.
Pracoval jsi taky jako au pair
pro zámožné klienty…

Bydlí v jednom z paneláků na
sídlišti u nemocnice a na první
pohled působí tento nenápadný chlapík jako běžný obyvatel
Krnova. Gerald Blondy však
má za sebou tolik nevšedních
zážitků, až je my “obyčejní Krnováci” posloucháme se zatajeným dechem...
Geralde, jsi Francouz, ale ve
Francii ses nenarodil. Řekni
nám, kde tvé putování po celém světě začalo?
Narodil jsem se v roce 1977
v Casablance, největším městě
Maroka. Strávil jsem tu prvních
pět let mého života. Pak se
moje rodina přestěhovala do
Durbanu v Jihoafrické republice na dalších sedm let. Bylo
to úžasné místo, jako dítě jsem
vyrůstal přímo u oceánu.
Tvé dětství je tedy spojeno
s Afrikou. Pak ses ale musel
znovu stěhovat...
Ano, když mi bylo 12, nakonec
jsme se přestěhovali do Francie, rodné země mých rodičů.
Francouzsky jsem neuměl,
jazyk jsem se musel učit. Bydlel jsem tady dalších sedm
let. Dalších 5 roků jsem žil
v USA - vysokou školu jsem
vystudoval ve Washingtonu.
Pak jsem se na dalších pět let
vrátil do Francie, na rok si pra-

covně odskočil do Konga a po
dalších dvou letech jsem se s
mou tehdejší ženou, Češkou,
přestěhoval do Krnova. Bydlím
tady už devět let.
Předpokládáme, že tou pravou příčinou častého stěhování bylo zaměstnání tvých
rodičů...
Můj otec pracoval pro francouzského ministra kultury.
Byl také ředitelem Alliance
Francaise (pozn.: mezinárodní nezisková organizace celosvětově šíří francouzský jazyk
a kulturu), což byl důvod cestování.
Pojďme se vrátit k Francii.
Jak těžké pro tebe bylo přestěhovat se do rodné země
rodičů ve dvanácti letech?
Pro mě, mého bratra a sestru
to bylo těžké. Do té doby jsme
žili ve velmi teplém klimatu
u oceánu - v JAR a Maroku. Až
ve Francii jsme zjistili, co to je
zima. Překvapením pro mě byl
i led na skle našeho auta. Počasí pro mě bylo nepříjemné,
až nepřátelské. Druhým šokem
byl jazyk. Mluvil jsem totiž jen
anglicky. Další potíží byla celodenní škola od devíti ráno
do šesti do večera. Bylo to
strašné. V JAR jsem byl zvyklý
chodit do školy jen do dvou,
pak jít na pláž, k bazénu, na

V roce 1997 jsem začal v USA
studovat dvě vysoké školy.
Prvním oborem byla elektronika, druhým akustika a zvukový
záznam. Vzhledem k vízovým
povinnostem jsem se ale musel vrátit do Francie ještě před
dokončením studií. Abych to
všechno vyřešil - zbýval mi
jediný semestr - vrátil jsem se
do Ameriky na rok pracovat
a dodělat školu. Staral jsem se
o dva chlapce, 8 a 12leté, ve
velmi zámožné rodině. Dostal
jsem tady řadu životních lekcí.
Tak třeba, že mezi materiálním
světem a štěstím není žádný
vztah. Většina lidí se přitom
celý život honí za tím prvním.

kolo nebo skateboard a prostě si hrát venku. Nový životní
styl byl pro mě noční můrou,
jako kluk jsem nechápal, že to
lidi mohou dovolit. Do dneška
bych to žádnému dítěti nepřál.
Režim založený jen na škole
a domácích úkolech vám úplně vymyje mozek. Neměl jsem
vůbec volný čas a Francii jsem
nenáviděl.

Pojďme si teď povídat o jedné z nejvíce pozoruhodných
kapitol tvého života. Jak ses
dostal do Konga - jedné z největších, ale také nejchudších
a nejméně fungujících zemí
na světě?

A co jsi vlastně studoval na
střední a vysoké škole?
Se školou jsem bojoval, nesnášel jsem ji. Pak jsem ale objevil
elektroniku a ta se stala mou
velkou vášní. Tvrdě jsem na
sobě pracoval v audio oblasti - zesilovače, reproduktory,
zvukové efekty... Dobře se to
propojilo s mou zálibou hraní
na kytaru a obecně k hudbě.
Po dlouhém studiu elektroniky, akustiky a zvukového záznamu mě to všechno trochu
unavilo a omrzelo. Začalo mě
bavit kamenictví, to jsem taky
nějakou dobu studoval. Na
vysoké škole jsem vystudoval
stavební inženýrství. To mě
taky bavilo.

Byla to to extrémní výzva.
Brzy jsem zjistil, že se z mojí
pracovní mise nestalo nic jiného než boj o přežití v africké
buši. Ale to mám rád - náročné
a leckdy nepředstavitelné situace. Po třech měsících jsem
byl místním nejdéle pracujícím
zaměstnancem. To hovoří za
vše.
Jednoho pondělního večera
mi zazvonil telefon. Marek,
polský kamarád žijící v USA
(ve Washingtonu pracoval
pro Světovou banku), mi volal
z Kinshasy - hlavního města
Konga. Ptal se mě, jestli bych
nepomohl jeho kamarádovi,
který tam založil firmu. Místní
pracovníci totiž mluví francouzsky a on jen anglicky.
Úkolem firmy bylo vybudovat
90 km silnice a dva mosty
prakticky uprostřed ničeho.

Jaké byly tvé začátky na trhu
práce?
Vyzkoušel jsem si spoustu zaměstnání, v USA jsem zvládal
i tři práce na jednou. Dělal
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A předpokládáme, že jsi souhlasil...
Ano, přestože jsem o stavění
silnic, natož mostů nic nevěděl. Ale nevypadalo to, že by
to někoho trápilo. Nechal jsem
se tedy naočkovat a o tři dny
později už jsem seděl v letadle
do Konga. Když jsem dorazil na pracoviště, dostal jsem
jednoduché instrukce: “zařiď,
ať to šlape”. Kolektiv tvořilo 8
zahraničních a 100 konžských
pracovníků.
Jak stavění silnice v Kongu
probíhalo?
První kemp tvořily jednoduché
stany, ve kterých bylo už o půl
desáté dopoledne 40 stupňů.
Ten rok strávený v Kongu považuji dodnes za nejvtipnější,
nejdivnější, nejhorší a zároveň
nabitý tak neuvěřitelnými příběhy, jaké si jen umíte představit. Každý den byl katastrofou. Naše “firemní” záchranka
pro případy nouze neměla
uvnitř motor. Stav sedmi nákladních vozidel byl hrozivý.
Strávili jsme více času jejich
opravami než používáním.
Místní lidé nám rozkrádali nářadí, které jsme si pak museli
znovu kupovat na tržišti vzdáleném čtyři hodiny jízdy. Jako
americká firma jsme měli celý
lodní kontejner naplněný stovkami litrů kečupu a majonézy,
ale nikdy jsme nevěděli, zda
budeme mít druhý den dostatek jídla. 70 km cesta autem
k nejbližšímu letišti trvala v
nejlepším čtyři hodiny. Pokaž-

dé, když jsme někam vyrazili,
nikdy jsme netušili zda a kdy
se vrátíme.
Jak ses o sebe v takových
podmínkách dokázal postarat?
V batohu jsem pokaždé nosil
baterku, kapesní nůž, síť proti
hmyzu a vodu. Naučil jsem se
otevřít a jíst kokos s jednoduchým nožíkem. Když jsem cestoval v buši okolo kempu, měl
jsem k dispozici řidiče a osobního strážce. Jmenoval se Bangila a byl to těžce ozbrojený
bývalý vojenský generál. Když
jsem bydlel chvíli v Kinshase,
dům strážilo pět od hlavy až
k patě ozbrojených mužů se
samopaly.
Takže o tvoji bezpečnost ses
naštěstí nemusel starat sám?
Když jsem poprvé letěl z hlavního města do menšího Kikwitu, doprovodila mě eskorta do
auta. Na cestě bylo několik zátaras hlídaných vojáky. Zhruba 500 metrů před jednou
z nich Bangila prudce zrychlil
a blokádu jsme projeli. Myslel jsem si, že to je náš konec.
V horším případě nás zavřou
do nějakého šíleného vězení,
v lepším případě nás zastřelí.
O něco později mi vysvětlili,
že vojenské zátarasy slouží jen
k okrádání cestujících, protože
armáda a policie není placená.
Měl si vůbec v Kongu volný
čas? A jak jsi jej trávil?

Když ve vaší zemi žijete, ani si
to neuvědomujete.
A co bys u nás zlepšil?
Na prvním místě by to byly silnice, hlavně dálnice. Ty u vás
nejsou příliš bezpečné a přestože je už přes deset let stále rekonstruují, velký pokrok
nevidím. Chybí třeba bezpečnostní pruhy pro záchranáře
a další prvky. V Ostravě se to
zhoršuje snad každý měsíc už
několik let, chtěl bych tady konečně vidět pořádnou dálnici.

Každý den byl opravdovým
dobrodružstvím. Začal jsem
se učit místní dialekt Kikongo. Měl jsem spoustu času a
fotoaparát, tak jsem se učil fotit. Po několika měsících jsem
dostal malou satelitní anténu.
Po nějakém čase nastavování
a hledání signálu ze satelitu
se mi podařilo připojit k internetu, abych vyřídil pár emailů.
Cena byla 20 amerických dolarů za jeden megabajt. Zbytek komunikace tvořily složky
s papíry a velké satelitní telefony s tarifem 15 dolarů za minutu hovoru.
Jeden ze zážitků ale bohužel
tak zábavný nebyl...
Jednoho nedělního večera se
stala nehoda v jednom kempů, které jsem měl na starost.
Řidič nákladního auta jel příliš
rychle a to se převrátilo. Na
korbě převážel 16 pracovníků
a většina utrpěla vážná zranění. V kempu jsme sice měli
běžně lékaře, ale v tu dobu byl
zrovna zadržován ve vězení
v Ugandě za uplácení. Jeden z
pracovníků zaklepal na dveře
mojí chatrče, abych zavolal lékařskou pomoc. Nehoda byla
4 hodiny od nás a byla noc.
Pomoc nikdy nedorazila. Byla
to strašná scéna, těžko jsem se
smiřoval, že s tím nemůžu nic
dělat. Jen jsem tam stál a pozoroval, jak umírají. Nehoda si
vyžádala sedm zbytečně ztracených lidských životů.
Předpokládám, že tak otřesný zážitek jen uspíšil tvůj návrat do Francie.
Později jsem si uvědomil,
v jak šílené situaci všichni jsme
a proč tady nikdo kromě mě
nevydržel déle než tři měsíce.
Když jsem po čase odletěl na
dovolenou, už jsem se nikdy
nevrátil. Přesto všechno jsem
tady potkal nejšťastnější lidi
s hýřícími úsměvy, přesto že
nemají vůbec nic. Když vidím
náš svět se všemi vymoženostmi a často se na sebe neumíme ani usmát...
Do Krnova ses přestěhoval
s dvěma dětmi: Adamem
a Biancou.
Každá země je vlastně novým
dobrodružstvím. Žít v jiném
státě a kompletně změnit své
prostředí je jako nový start.
Musíte se učit všechno od začátku. Jazyk, lidi, zvyky - je to
velká výzva. Nejlepší je, když
dokážete nakombinovat to
nejlepší z kultury každé země.
Život tady v České republice
není špatný.
Po příhodách z Konga to vy-

padá jako pěkná nuda, ale
ani tady čtenáře neošidíme
o adrenalin. Bianca se totiž
narodila v autě :-)
To je pravda, naše dcera se
narodila v autě po cestě do
nemocnice ve francouzském
městě Perigueux. Byl to horký červencový den. Pro nás
oba to byl tedy pořádný zážitek. Hrdinkou dne byla Petra,
která všechno skvěle zvládla.
Všechno probíhalo hrozně
rychle, byli jsme kilometr od
nemocnice. Na semaforu se
rozsvítila zelená, vyrazil jsem
a už o tři vteřiny později jsem
se snažil během řízení pomoci,
když jsem viděl, že miminko
přichází na svět. Bylo to jako
bych byl v jiném, zpomaleném
světě, jako by se zastavil čas.
Bianca se narodila. Byli jsme
asi půl kilometru od nemocnice uprostřed husté dopravy.
Předjížděl jsem jedno auto za
druhým troubením a blikáním.
V Krnově bydlíš už devět let,
před tím jsi žil v různých zemích a městech. Mohl bys
je zkusit porovnat? My Češi
jsme podle průzkumů druhý
nejpesimističtější národ na
celém světě a proto mě vždy
nesmírně obohatí a potěší
tvoje pozitivní reakce k naší
zemi...
Na každém státě je vždy něco
dobrého i špatného. Celkově
vzato je ČR skvělým místem
pro rodiny. Život je tu celkem
snadný. Samozřejmě si vždy
můžu na něco stěžovat a neznamená to, že by nebylo co
zlepšovat. Lidé jsou tady občas trochu pesimističtější, uzavřenější a bojí se změn. Bude
to asi historickou zkušeností,
kterou si nesou.
Teď se asi pustíme trochu
na tenký led, ale mohl by si
srovnat Čechy a Fancouze?
Češi jsou mnohem víc přátelští a pohodoví. Umí si užívat
život a jídlo, to je velký rozdíl.
Já si občas stěžuju, ale tak my
Francouzi běžně začínáme
s konverzací :-) Rád poslouchám debaty a názory tady
v Česku. Mám z toho pocit,
že se toho hodně děje a že
je možné leccos zrealizovat.
Oproti tomu Francie je tak
uzavřená ve svých dějinách
a regulacích, až je velmi těžké cokoliv změnit. Obě země
naštěstí popohání kupředu
Evropská unie. Francie se díky
ní posouvá a obrovské změny
k lepšímu v České republice
jsou prostě skvělé. Tak třeba
zdravotnictví - méně papírování, kvalitní pojištění. Ve Francii
je to katastrofa, ani vám nedokážu popsat, jak je to složité.

Ve Francii je to úplně naopak.
Většina dálnic je velmi bezpečná, na druhou stranu mýtné je
nehorázně drahé a jeho výše
stále roste, přestože náklady
na výstavbu už se dávno státu
vrátily. Kromě toho je ve Francii šílenou módou co nejvíce
radarů. Když řídíte, je to pak
jediné na co se soustředíte.
I když chcete jezdit podle pravidel, pořád se děsíte, jestli
jste třeba neminuli značku
s omezením rychlosti. Nejlepší zkušenost mám s dálnicemi
v Polsku. Mýto je za přijatelnou cenu a jejich dálnice jsou
prostě kvalitní. I díky příspěvku EU.
A co Krnov? Bydlíš na sídlišti
u nemocnice. Jak se ti tady
žije?
Ano, bydlím na sídlišti. Byty
v Krnově jsou perfektní, světlé,
v dobrém stavu. Připomínají
mi barevnou čtvrt Bo-Kaap
v Kapském městě. Je příjemné, že je ve městě spousta parků ve výborném stavu, kde si
děti mohou hrát. To se rozhodně nedá říct o mnoha hřištích
a parcích ve Francii nebo dokonce USA. Je tam běžné, že
jsou na tom sídliště bídně,
plné grafiti a necítíte se tam
bezpečně. Pamatuji si, jak
jsem procházel sídlištěm ve
Washingtonu a na zemi ležel muž obličejem dolů. Když
dorazila policie, zjistili, že je
mrtvý.
Sídliště nepovažuješ za špatné místo k životu?
Je to běžný způsob, jak lidé
žijí po celém světě. Měl jsem
to štěstí, že jsem většinu života prožil v domech s obrovskými pozemky. V Krnově to
tak ale není, domy se tu tísní
vedle sebe, takže když váš
soused griluje, máte pocit, že
je u vás doma. Bydlet v rodinném domě mi tady proto nedává takový smysl. Podobně
zvláštní je to i českých vesnicích, kde jsou domy doslova
nalepeny na hlavní silnici. To
je velký rozdíl oproti Francii
nebo USA, kde mají kolem
sebe vždy velký prostor.

Zdravotní pojištění na cestách
už není problémem. Jeden
víkend tak můžu být v Barceloně, jiný na Kanárských ostrovech, odkud se dá i pracovat.

Tam je to opravdu neskutečné,
cítíte se tam jako nikde jinde
na světě - kultura, volný čas
lidí, jídlo, vřelí lidé… Taky mám
rád Thajsko, Island, Tenerife.

Ještě jsme se nebavili o práci. Představ nám svoji firmu
Bushman Panoramic. Málokdo ví, že z Krnova exportuješ své výrobky do celého
světa.

A co tvé další koníčky? Vím,
že si velký hudební fanoušek a taky to, že tvou velkou
vášní je jedno světoznámé
japonské jídlo…

V posledních letech, než jsem
se sem nastěhoval, pracoval
jsem jako šílený. Někdy jsem
měl i tři práce najednou. A tak
jsem se rozhodl dát si roční
pauzu, abych mohl trávit čas
se svým synem. Rád tvořím
a navrhuji zařízení. Začal jsem
vymýšlet panoramatickou hlavu pro 360° fotografie. Spojil
jsem se s fotografy po celém
světě, aby mé výrobky testovali. Moc se jim zamlouvaly
a tak jsem se rozhodl v roce
2011 založit značku Bushman
Panoramic. Když máte kontakty po celém světě, je pro vás
o dost jednodušší prodávat na
globálním trhu. Dnes věnuji
2-3 hodiny denně jen vývoji
nových produktů.
Předpokládáme, že tvá práce
ti umožňuje plnit si i nadále
svou cestovatelskou vášeň...
Ano, díky práci jsem navštívil opravdu mnoho odlišných
zemí. Byl jsem několikrát
v Číně, USA, Thajsku, Japonsku, na Islandu, v Norsku, na
Tenerife, v Belgii, Kanadě, Anglii, Německu, Nizozemí nebo
Švýcarsku. Nejméně působivé
jsou mé návraty do USA. Mám
z nich pocit povrchní země,
kde jediné co funguje, je dolar ve vaší kapse. Američanům
nemáme co závidět, vždyť
nemají ani základní zdravotní
péči nebo bezplatné vzdělání.
To jsou pro mě základní práva
srovnatelná s tím, že mohou
volit ženy. K návštěvě naopak
vřele doporučuji Japonsko.

Máš ve městě nebo jeho okolí
nějaká oblíbená místa?
Jasně, je tu několik perfektních
míst. Mám rád přírodu, hory,
skály, vodopády - to vše je odsud kousek. Líbí se mi, jak je
v Krnově všechno blízko - obchody, kanceláře, hospody, je
to tady jako v pivním nebi :-)
Taky oceňuji, že jsme blízko
letišť, jako jsou Wroclaw, Katovice, Krakov. Opět nezbývá
než poděkovat EU - díky ní je
cestování mnohem snadnější.
Jen si sbalíte batoh a letíte.
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Nechci to s prací přehánět.
Věnuji energii jen tomu, co
mě baví. Život je příliš krátký, tak se věnuji hlavně rodině místo konzumního života
založeném na nakupování
a utrácení peněz. Mám spoustu koníčků - hudbu, vaření,
chození po horách, fotografování, skating, cestování, architekturu, kempování, surfování,
potkávání lidí, učení nových
jazyků, nových sportů… Tady
v našem regionu máme na obou
stranách krásné hory Jeseníky
a Beskydy. Rád po nich chodím, fotografuji, navštěvuji
zajímavá místa. Trávím dlouhé
hodiny v kuchyni. Vařím francouzskou kuchyni, pořádám
kulinářské večírky. Je to jeden
ze způsobů, jak si užívám života. Při mých cestách po světě

rád poznávám místní kuchyni
a občas se v zahraničí hlásím
do kurzů vaření. Zamiloval
jsem se do sushi, baví mě ho
připravovat a užívat si ho s kamarády.
Geralde, chtěl bys nám na
konci tohoto rozhovoru prozradit něco o tvých plánech?
Ať už pracovních nebo osobních?
Můj plán, aby mi firma fungovala a já měl dostatek volného
času a mohl cestovat, už se mi
splnil. Hledám teď nové možnosti, jak se posunout. Vyvíjím
nové produkty se zapojením
programování a robotiky. To
otevírá širokou škálu nových
příležitostí a také nových dobrodružství.
Geralde, děkuji za tvé odpovědi, ať se ti tvé plány vyplní
a těším se na další sushi večírek :-)

Geralda zpovídal Krnovský patriot Tomáš Hradil

Krnov trápí zápach asfaltu
Již dva roky trápí obyvatele
Krnova zápach asfaltu, který
nedaleko centra města zpracovává společnost Evropské
distribuční centrum (EDC).
Intenzivní výpary se zejména v letním období šíří převážně kolem ulic Čs. Armády, Vrchlického a Chářovská,
a to i v nočních hodinách, kdy
provoz vůbec nemá probíhat.
Celý záměr byl přitom schválen jako pouhé skladování,
ačkoliv tavení asfaltu nepochybně splňuje všechny znaky

výroby. Krajský i krnovský odbor životního prostředí od počátku v celé kauze vystupuje
liknavě, bez výrazného zájmu
na udržení čistého prostředí ve
městě.
Společnost přitom plánuje až
čtyřnásobné rozšíření výroby.
V záměru pod zavádějícím názvem „Úprava technologií Expedičních skladů SILNICE.CZ s.
r. o.“ se ve skutečnosti ukrývá
zvýšení skladovací a zpracovatelské kapacity z 5000 na 19
000 tun bitumenu ročně. A to

přesto, že se společnosti i přes
další investice do vzduchotechniky stále nepodařilo nepříjemný a zřejmě i zdravotně
závadný odér odbourat.
Proti záměru rozšíření výroby
se ohradili také Krnovští patrioti, Roman Anderle a Michael Cestr – podali připomínku na
Ministerstvo životního prostředí. V ní poukázali mimo jiné na
to, že rozšíření výroby může
ohrozit nejen životní prostředí,
ale také zdraví obyvatel.

Michael Cestr
náš expert na životní prostředí

ZUŠ Krnov: Osm let od prosté myšlenky k realizaci, která již pomyslně klepe na dveře
Špatný technický stav obou
budov a již třicetileté stížnosti na hlučnost budovy na
Revoluční ulici, vedli ředitele Základní umělecké školy

Krnov Mgr. Kamila Trávníčka k hlubší diskuzi s tehdejším vedením města Krnova,
o budoucnosti této významné školské instituce, kterou

Autorem vizualizace je projekční kancelář Ing. Karel Grygera

navštěvuje šest set místních
žáků.

projektové dokumentaci vedla
k vytouženému cíli. V březnu
tohoto roku odbor veřejných
zakázek předložil ke schválení zajištění finančního krytí
a zastupitelstvo jednomyslně
schválilo zajištění finančních
prostředků na akci „ZUŠ - rekonstrukce budovy nám. Míru
13 - realizace“ ve výši 60 mil.
Kč z rozpočtových prostředků
roku 2019 - 2020. V úpravě
rozpočtu pro rok 2018, je pak
alokována částka v celkové
výši 5 mil. Kč. Lidsky řečeno,
škola by měla být hotová do
jara 2020 a stěhování by mělo
proběhnout v následujících
letních měsících.

Výhled na rekonstrukci obou
budov a za plného provozu
nebyl příliš reálný, a tak se
hledaly možnosti přesunu celé
školy do prostor, které by splňovaly požadavky na funkčnost, velikost a strategičnost
místa.
Po všech možných analýzách
a schůzkách se pracovní skupina dobrala k výsledku, že
po rekonstrukci bývalé textilní školy na nám. Míru č. 13, by
tato budova umělecké škole
vyhovovala.
Mnoho let různých jednání,
vysvětlování, ústupků a důsledná až mravenčí práce na

Škola tak bude mít reprezentativní prostory pro svou indi-

viduální, ale i kolektivní výuku,
akusticky odhlučněné učebny,
zkušebny a nový koncertní
sál. Ten bude sloužit nejen
pro interní potřeby školy, ale
také pro širokou krnovskou
veřejnost v rámci doplňkové
činnosti. Své zázemí bude mít
i Dechový orchestr mladých,
který získá zkušebnu s veškerým potřebným zázemím.
Zřizovatel ZUŠ Krnov, kterým
je Moravskoslezský kraj, přislíbil investovat do vnitřního
vybavení. Škola by tak mohla
získat nejen nový „kabátek“,
ale i důstojné zázemí pro své
zaměstnance a hlavně žáky.
Přestože školu čeká ještě
dlouhá cesta, domníváme se,
že pomyslné světlo na konci

temného tunelu je již viditelné
a máme z něj opravdu upřímnou radost. Nejen pro všechny
umělecky chtivé žáky, ale snad
i pro věčného stěžovatele na
hluk jsou toto více než dobré
zprávy.

Kamil Trávníček
zastupitel, ředitel Základní umělecké školy Krnov

Obchvat – největší investice v dějinách města
Málokteré téma rozděluje krnovské občany tak jako obchvat.
Jedná se o největší investici v
dějinách města, jejíž přípravy trvaly přes 20 let. Severovýchodní
obchvat propojí Opavskou a Albrechtickou ulici, bude stát přes
miliardu korun a ochromí město
na čtyři roky. Dopady výstavby
poznáváme na vlastní kůži už
dnes a to stále probíhají pouze
přípravné práce - přesné vytyčení trasy, skrývka ornice a přeložky inženýrských sítí.
Za námi už je také likvidace
zahrádkářských osad. Bohužel o nalezení nových prostor
k zahradničení se město ani
nepokoušelo a finanční kompenzace byla jen symbolická.
Výstavba pomalu přechází
do další fáze a intenzivní stavební činnost si vyžádá nepříjemné uzavírky v klidové zóně
u řeky Opavice. Lidé si tak budou muset najít nové lokality
k procházkám či sportovním
aktivitám. Na největší komplikace se musí připravit obyvatelé Chomýže, Petrovické ulice
a Hlubčického předměstí. Obchvat jim sice nabídne rychlejší
spojení s regionem, ale na druhou stranu pro ně bude určitou
bariérou při cestách do centra
města.
Největší slabinou celého projektu je naprosto tristní informovanost ze strany státu
i města. Až do zahájení výstavby měli obyvatelé jen strohé
informace, jak bude celá stavba
vypadat, jak bude probíhat stavební činnost, kudy přesně ob-

chvat povede a jakých pozemků
se bude týkat. Nebyla možnost
se seznámit s projektovou dokumentací, natož cokoliv změnit.
V této úloze nepochybně selhalo vedení města, které mělo být
zprostředkovatelem informací
mezi státem a občanem. V žádném případě nemělo jen slepě
hájit potřebu této státní investice,
ale naopak mělo aktivně bojovat
za potřeby krnovských občanů a
snažit se najít společné a kompromisní řešení. Město však do
poslední chvíle neznalo ani podobu klíčových míst na obchvatu – a nedávná veřejná diskuze v
koncertní síni svatého Ducha potvrdila, že s nimi nebyl seznámen
ani investor (Ředitelství silnic
a dálnic ČR) a zhotovitel stavby. Úroveň přípravy této investice bude bohužel odpovídat i
jejímu provedení – jako příklad
uveďme nevhodné řešení křižovatek, chybějící pěší vazby či zaslepení Okružní ulice
v Chomýži.
Už v roce 2021 se dozvíme, jak
moc Severovýchodní obchvat
uleví dopravní zátěži v centru
města. Řešení problematických
míst a investic vyvolaných výstavbou SV obchvatu se zařadí
mezi klíčová témata pro příští
vedení města. Tou největší výzvou však bude příprava výstavby Západního obchvatu, který
má v budoucnu propojit Bruntálskou a Albrechtickou ulici.

Časté otázky k výstavbě obchvatu
1. Kde se budou nacházet protihlukové stěny?
Protihlukové stěny budou postaveny v blízkosti obytné zóny
v úseku mezi Albrechtickou
a Petrovickou ulicí a rovněž
u Hlubčického předměstí. Budou vysoké až 4 metry.
2. Bude ohrožena pitná voda?
Obchvat bude veden pouze okrajovou částí ochranného pásma vodního zdroje
(u úpravny pitné vody Zlatá Opavice) a k jeho ochraně
bude přijata celá řada opatření. Do oblasti bude mj. zakázán vjezd vozidel převážející
látky, které mohou způsobit
znečištění vody. Pokud by byl
obchvat veden severněji (dál
od města), byl by zásah do
ochranného pásma vodního
zdroje podstatně větší.
3. Jak budou řešeny křižovatky na obchvatu? Jak bude
zajištěna bezpečnost pěších a
cyklistů?
Na Opavské ulici bude vybudována okružní křižovatka,
ostatní křižovatky budou zcela
běžné úrovňové křižovatky. Pro
zajištění bezpečnosti chodců
a cyklistů budou u křižovatek
s Hlubčickou a Petrovickou ulicí
zřízeny podchody.
Obchvat výrazně ovlivní podobu klidové zóny u řeky Opavice, kde jsme letos společně s dalšími dobrovolníky uklidili
velké množství odpadků v rámci akce Ukliďme Česko. Vhodnými úpravami, jako je výsadba zeleně nebo vhodné
architektonické řešení protihlukových zdí, lze negativní vlivy na okolí zmírňovat.

Michael Cestr
dlouhodobě se věnuje dopravě,
spravuje web obchvatkrnova.cz
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Krnov očima architektky
Naše město je historicky
a také architektonicky velmi
zajímavé. Máme zde spoustu
úžasných míst, již léta čekajících na rozvoj svého potenciálu. Rádi bychom upravovali
nejen místa bolestivá a nutná
k rekonstrukci, ale také podchytili a rozvíjeli místa kvalitní.
Krnov si zaslouží řešit veřejný
prostor koncepčněji, než tomu
bylo doposud.
Velice cennými místy jsou nejen dominanty Cvilín, Ježník
a historické centrum města, ale
především břehy obou našich
řek a jejich soutok. Lepší přístupnost a využitelnost obou
řek pro občany je velkou výzvou a během na dlouhou trať.
Začít se ale někdy musí. Čeká
nás velké sousto, kterým bude
zacelování jizev po výstavbě
obchvatu. Důležité bude obnovit tradiční rekreačně odpočinkový prostor kolem něj.
Jednou z dalších zajímavých
možností je v této oblasti vytvořit českopolskou cyklostezku v místech bývalé železniční
tratě.
Letos si 7. října připomeneme
80. let od úmrtí významného
architekta Leopolda Bauera,
krnovského rodáka. Bohužel se
od jeho dob v Krnově mnoho
architektonicky kvalitních staveb nepostavilo. Je velká škoda, že nemůžeme se ctí a hrdě
představovat jeho krnovské
stavby v tom nejlepším světle. Daří se renovovat „jeho“
Střelecký dům (nyní SVČ Krnov), ale např. Sokolovnou,
kulturní památkou s areálem
v jejím bezprostředním okolí
se zrovna chlubit nemůžeme.
Aktuálně se plánuje obnova
alespoň části celého areálu, ale
bohužel chybí vůle řešit celkový koncept lokality, spočívající
v bezpečném propojení všech
sportovišť s okolím.
Krnov by přitom mohl využívat kvalit svých rodáků
i v současnosti. Pochází odtud
mnoho skvělých architektů,
kteří staví po celé republice a

jsou velmi úspěšnými účastní- lik komplikované a především
ky architektonických soutěží. s veřejností nediskutované, že
Ve svém rodném městě jim se obávám výsledku.
prostor paradoxně věnován
nebyl. Doufám, že se někdy Hned první architektonickou
dočkáme zajímavých staveb i soutěží v Krnově řešit nářešení veřejných prostranství městí, je jako nechat začínanapř. od Adama Halíře (studio jícího chirurga transplantovat
Projektil), Zdeňsrdce. Takhle se
ka a Evy Eichler „Hned první
hazardovat pře(ea-architekti), architektonickou ce nemá! MuRoberta Damsíme se naučit
ce
(Robust), soutěží v Krnově
s architektonicOndřeje Volné- řešit náměstí,
kými soutěžemi
ho
(Skvadra) je jako nechat
pracovat, vysvěta dalších.
lovat jejich pozačínajícího
tenciál občanům
Velmi často se chirurga
a umět je precizs veřejným pro- transplantovat
ně připravit.
storem v Krnově
nakládá bez širší srdce. Takhle
Tato soutěž může
debaty s obyva- se hazardovat
mít ve finále opačteli či bez jejich přece nemá!“
ný efekt, a to nevětšího zapovoli vůči jakýmkoli
jení. Postrádám především architektonickým soutěžím s
diskuzi napříč profesemi, s do- tím, že jde o mrhání penězi. Jatčenými lidmi a spolky. Obyva- kákoli neuvážená úprava hlavtelé města se mnohdy dozvídají ního náměstí, může být pro
o realizacích až v jejich průbě- veřejnost rozbuškou. Již nyní
hu nebo v době, kdy již nelze se objevuje mnoho připomína návrhu mnoho měnit. Takto nek, zda vůbec a jakým způsose již nadále s naším okolím bem prostor upravit (zastavět/
nakládat nemůže!
nezastavět apod.). Vzhledem
k zadaným podmínkám souDlouhá
léta
neexistovala těže se také obávám malého
v Krnově funkce městského množství účastníků, ze ktearchitekta, což mělo určitý vliv rých se bude těžko vybírat
na absenci koncepčních řešení. kvalitní návrh. Pokud by se
To se pochopitelně odrazilo vypsala architektonická souna kvalitě veřejného prostoru, těž s mnohem konkrétnějvětšími realizacemi počína- ším zadáním (nové městské
je, drobnými detaily konče. lázně, propojení sportovního
V současnosti se podařilo tuto areálu s centrem města, vyfunkci opět zřídit a městským hořelá dezinatura=muzeum,
architektem se stal pan. Ing. obnova okolí koncertní síně,
arch. Lubomír Dehner. Jeho úprava břehů řek pro sport
práce se ale naplno pozitiv- a rekreaci), účast a kvalita náně projeví až v dalších letech, vrhů by byla jistě pestřejší.
pokud jeho odbornosti bude
vedení města dobře využívat. Vítězný návrh v tomto případě
Mnoho současných, či již roz- bude mezi lidmi vždy důležiplánovaných akcí ve veřejném tým tématem a troufám si říci,
prostranství je v běhu a není že vyvolá nejednu bouřlivou
již možné do nich adekvátně debatu plnou negativních rezasahovat.
akcí. K realizaci proto nemusí
nikdy dojít.
Po mnoha letech se vedení
města rozhodlo vypsat archi- Těsně před uzávěrkou novin
tektonickou soutěž. Tento krok město zveřejnilo výsledky arvnímám velmi pozitivně! Bo- chitektonické soutěže a mé
hužel, vybrané téma je nato- obavy se naplňují.

Skvělou zprávou pro mne byl
také návrh na úpravu okolí
koncertní síně Sv. Ducha. Bohužel mé nadšení po jeho prostudování opět pohaslo. Studie
pracuje s úžasným, historickým
potenciálem, který by si zasloužil architektonické zpracování víc, než náměstí. Většina
dotčených pozemků je v soukromých rukou a proto zde nejspíš studii, která byla městem
zveřejněna, z velké části financoval právě vlastník pozemku.
Ten si také vybíral zhotovitele
a pochopitelně zde nejspíš vyhrála cenová nabídka za dílo.
Proč by mělo právě vedení
města realizovat bohulibý návrh soukromého investora?
Dokud nejsou vyřešeny majetkové stránky věci, nemělo by město dále pokračovat
v přípravách realizace. Je skvělé, že nejen radní myslí na zvelebování veřejných prostranství
ale pracovat tímto způsobem
je pro mne neakceptovatelné.
Výsledný návrh bohužel neodpovídá současným trendům
a postrádá nejen nadčasovost
ale také praktičnost. Je zde
patrná absence spolupráce
s kvalitními architekty i architekty zahradními.
Pozitivní je rozhodnutí vý-
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stavby nových městských
lázní v blízkosti koupaliště. Takto snad v budoucnu
vznikne příjemný, sportovně
rekreační areál (i když v blízkosti obchvatu). Nesmíme ale
opomenout řešení současné
budovy, kterou bych rozhodně doporučovala zachovat
a najít pro ni vhodné využití.
Mohlo by se zde umístit např.
horolezecké, parkourové, gymnastické, skateové či jiné sportovní centrum, které by Krnov
podobnou náplní obohatil.
I když si to nemusíme uvědomovat, je na řadě příkladů prokázáno, že kvalita veřejného
prostoru a příjemné prostředí
v našem bezprostředním okolí v nás podvědomě vyvolává
lepší pocity. Nemělo by nám
být proto jedno, jakým způsobem s ním zastupitelé svými
rozhodnutími nakládají. Byla
bych moc ráda, kdyby do řešení našeho okolí začalo město
zapojovat více obyvatel a zájmových skupin aneb více hlav
více ví. Ani sebelepší architekt
totiž nedokáže vytvořit kvalitní dílo bez dlouhé diskuze
s klientem. To platí pro všechny návrhy drobných staveb
i velkých částí měst. Samozřejmě není možné vyhovět všem.

Pouze debatami lze dojít
k ideálnímu řešení. Z diskuzí na
konkrétních místech města by
měla vzejít co nejlepší zadání
pro architektonické soutěže. Ty
jsou vždy větší zárukou kvalitního a nadčasového řešení. Případně bychom měli dokázat
oslovovat renomované architekty, kteří svými realizacemi
již dokázali předvést kvalitu
své práce.
Máme v Krnově mnoho příležitostí, jak si město pro život
udělat lepším.
Pomozte nám všem a pojďte
do toho s námi!
Napsáno 06/2018

Zuzana Matelová
architektka

Naše sousedské akce na sídlištích: blíže k lidem
V sobotu 23. června jsme na
sídlišti Budovatelů uspořádali sousedskou akci. Děti jsme
potěšili malováním na obličej,
orientačním během s kvízem
o Krnově, pletením náramků,
skákacím hradem, střelbou na
florbalovou branku a dalšími
hrami. Dospělí se mohli svými
nápady zapojit do přípravy
našeho programu, diskutovat
s našimi zastupiteli. Celé odpoledne doprovázeli živým
vystoupením bratři Tlachovi a
reprodukovaná hudba Michala
Hradečného. Návštěvníci také
mohli ochutnat poctivé špekáčky z Krámku u radnice.

Myslíme si, že doba, kdy občané komunikovali s úředníky
nebo místními politiky obcházením nástěnek, blouděním a
hledáním správné kanceláře na
radnici nebo doprošováním o
slovo na jednáních zastupitelstva je už dávno pryč. Pomáhají tomu i nové technologie
- internet, sociální sítě. Osobní
kontakt je ale nenahraditelný a
vztah úřadu a místních občanů
musí být rovnocenný: pokud
lidi chodí na radnici, radnice
musí za nimi.
Těšíme se na naši další akci na
Sídlišti pod Cvilínem 15. září!

Do vnitrobloku u Rákosníčkova hřiště zavítaly stovky místních lidí, panovala výborná
atmosféra, o kterou se starala
i moderátorská dvojice Pavel
Moravec a Markéta Jurošková
Bezručová. Za desítky let se na
tomto místě konalo tak málo
akcí, že bychom je dokázali
spočítat na prstech jedné ruky.
Sídliště jsme zvolili záměrně a
symbolicky...
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Křížovka
1. Poutní místo nad Krnovem, 2. Název krnovské řeky, 3. Název brány pro pěší v opevnění města Krnova (u hřbitova), 4. Křestní jméno druhého místostarosty, 5. Krnovský výrobce nápojů, 6. Legendární již zesnulý krnovský
dirigent, 7. Socialistický název ulice „Nádražní“ (před r. 1989), 8. Krnovské partnerské město v Německu
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JAK PODPOŘIT KRNOVSKÉ PATRIOTY

VYJÁDŘETE NÁM PODPORU

PODPOŘTE NÁS FINANČNĚ

ZÍSKEJTE INZERTNÍ PROSTOR

STAŇTE SE PODPOROVATELEM

Napište nám na naši zeď patriotů
na webu www.krnovstipatrioti.cz
. Nestyďte se za Váš názor a dejte
vědět, co se Vám líbí, že nám fandíte, že za námi stojíte. Podporu
rádi zveřejníme.

Bojovat s etabolovanými politickými stranami se nevyhne bez
finanční podpory Krnováků. Rádi
přijmeme jakýkoliv dar. Na oplátku pozveme na kávu, nabídneme
tričko, samolepku nebo banner.

Líbí se Vám naše noviny a chtěli byste podpořit další vydání?
Uvítáme finanční spoluúčast živnostníků, či firem. Nedáme se
koupit, nabídneme ale zajímavý
prostor pro prezentaci vaší firmy.

Chcete nám pomoci ještě víc?
Máte dobrou radu, chcete se aktivně zapojit do naší činnosti, pomoci nám v kampani? Dejte nám
o sobě vědět! Spojíme se! Pište
nám na: info@krnovstipatrioti.cz

Transparentní účet spolku Krnovští patrioti, z.s.: 2001417501 / 2010 (Fio banka, a.s.)
V případě daru uveďte do poznámky slovo dar. Budeme rádi za jakoukoliv Vaši popdoru!

KRNOVSKÝ PATRIOT, poutavé letní čtení pro každého Krnováka, pro vás připravili: Tomáš Hradil, Zuzana Matelová, Lenka Andršová, Miroslav Kozelský, Michael Cestr, Kamil Trávníček a další.
vydali: Krnovští patrioti, z.s. Grafická úprava: ANDERLE studio, Adam Brigula a Roman Anderle. Tisk: Aprinto Group s.r.o. Distribuce: 10.000ks, Česká distribuční.
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