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Úvodník Tomáše Hradila
Vážení a milí obyvatelé našeho krásného města Krnova, večer 19. listopadu 2018
mě zastupitelé zvolili starostou. Pracovat jsem začal
prakticky okamžitě. Pár minut před půlnocí jsem dorazil
do Chomýže, když se na mě
obrátili nespokojení občané.
Probíhalo tehdy rozsáhlé

betonování mostu na stavbě obchvatu a místní rodiny
s dětmi nemohly spát. Byl to
symbolický okamžik.
Ve funkci starosty na nějaké
velké odpočívání není čas.
Neexistuje pevná pracovní
doba, k dispozici musím být
svým lidem nonstop, kdy-

V tomto čísle objevíte :

koliv je potřeba, vždy, když
je to urgentní. Rozhodně si
nechci stěžovat. Po celé naší
zemi působí několik tisíc starostek a starostů. Dalo by se
tak říct, že je to povolání jako
každé jiné. Já to ale beru jinak.
V Krnově žiji celý svůj život.

„Starostování
neberu jen
jako práci.
Je to poslání
a velká výzva.“

Je to město na horské dráze. Zažilo si několik období
růstu, prosperity i úpadku.
Od konce devadesátých let
jej houfně začalo opouštět
mnoho mladých i dospělých,
často velmi chytrých a vzdělaných lidí. Toto období trvalo více než dvacet let. Přesto
všechno si myslím, že jsme
skvělým městem pro život,
s obrovským potenciálem
začít zase růst. Starostování
neberu jen jako práci. Je to
poslání a velká výzva.
Čtyři roky utekly jako voda.
Noviny jsme my, Krnovští
patrioti, chtěli vydávat každý rok. Práce ve vedení města byla ale tak náročná, že se
k tomu dostáváme až teď.
O to víc se budu snažit připravit poutavé čtení. Nechám vás nahlédnout pod
pokličku řízení města. Nečekejte strohé řádky s výčtem
toho, co se povedlo nebo nepovedlo. Spíše velmi osobní pohled na uplynulé roky.
Však se přesvědčte sami.
Tomáš Hradil,
Váš starosta.



Jak funguje řízení města
Lídr, struktura, co řešíme, kritika.



Jak zvládlo město krize posledních let
Pandemie a válka na Ukrajině.



Jak vypadá obyčejný den starosty



Politické řízení města
Místostarostové, rada, zastupitelstvo.



Jak funguje financování města
Kde se berou peníze. Investice a provoz.



Programové prohlášení
Na čem se poslední 4 roky pracovalo.



Město jako komunita
Potkávejme se, buďme v kontaktu.



Křížovka

Řízení města - v časech dobrých i zlých
»
o tisíce návštěvníků ročně ve třech pobočkách
pečují knihovníci a knihovnice z Městské knihovny

(Ne)zkušený lídr
Starostou jsem se stal ve
38 letech. Možná si říkáte, že
je to na takovou funkci málo,
že jsem zkrátka nezkušený.
Chápu to, ale druhým dechem dodávám, že sám své
spolupracovníky podle věku
nikdy nehodnotím. A hned
vysvětlím proč...
Když jsem studoval na vysoké škole, všechny mé spory
s mým tátou končily jeho
větou: „Dokud tě živím…”
Ve dvaceti mě to motivovalo
najít si stálou brigádu. Rodičům jsem tehdy dobrovolně
začal platit nájemné za svůj
pokoj, i když jsem doma
trávil jen malou část týdne.
Ještě během denního studia
jsem si založil firmu a začal
podnikat. Bylo to náročné
a školu jsem dokončil s „odřenýma ušima”.
Bylo mi teprve 26, když jsem
odmítl zajímavé pracovní na-

bídky podmíněné stěhováním do Prahy. Pracoval jsem
tou dobou jako výkonný ředitel krnovské rodinné firmy
PROWORK. Byla to skvělá
zkušenost. Poznal jsem, jak
výrobky vznikají od jejich
vývoje, zásobování, výroby, logistiky, až po obchod
a marketing. Od svého tchána se liším skoro ve všem,
ale mnoho mě naučil.
Tehdy už jsem hrál florbal za
Orcu Krnov. Postupně jsem
se stal hrajícím trenérem
a pak předsedou oddílu.
Uvědomil jsem si, že mě
baví práce s lidmi, budování
týmů, vedení organizací. Řízení sportovního oddílu beru
jako další skvělou zkušenost.
Máte kolem sebe partu nadšenců a nemůžete je motivovat žádnými penězi. Jen
svou vizí a nadšením. Byla to
ta nejlepší škola, jakou jsem

v životě dostal.
To celé vám nepíšu, abych
ukázal, jaký jsem skvělý manažer. Sám se těžko
můžu objektivně hodnotit,
mnohem lépe to posoudíte vy. Jen chci říct, že v 38
letech můžete mít spoustu
zkušeností, stejně jako být
o dvacet let později v něčem
jiném úplný začátečník.

»
do kina, divadla,
muzea, na Krnovské hudební slavnosti nebo na mnoho
dalších kulturních akcí si můžeme zajít díky pracovníkům
Městského a informačního
střediska

Je nás více než 1000
Potkáváte se s nimi denně:
»
pedagogové
na
školách (mateřských i základních) pečují o vzdělání
našich dětí
»
kuchařky ve školních jídelnách připravují tisíce obědů denně

»
tým Střediska volného času organizuje pestrou škálu „kroužků“, akcí,
táborů...
»
strážníci Městské
policie se starají o naši bezpečnost
»
pracovníci Technických služeb udržují spor-

toviště, zeleň, čistotu ve
městě, zajišťují odvoz komunálního odpadu nebo provoz
sběrných dvorů
»
kvalitní krnovskou
vodu si z kohoutku napouštíme díky kolektivu Krnovských vodovodů a kanalizací
»
zalesňování
po
kůrovcové kalamitě mají na
starost naši lesáci z Lesní
správy města Krnova

»
o naše prarodiče
pečuje mnoho obětavých
pracovníků a pracovnic Domova pro seniory
»
a o spoustu dalšího se starají pracovníci na
radnici
Všichni pracují na tom, aby
se nám ve městě dobře žilo.
Jen na městském úřadě pracují téměř dvě stovky lidí
a společně s dalšími patnácti
příspěvkovými organizacemi a třemi městskými společnostmi stojím v čele více
než tisícovky lidí.

Vedle pyramidy pracovníků
stojí ještě jedna - politická.
Mám dva místostarosty, se
kterými spolupracuji prakticky denně. Vedle nich dalších
šest radních. S těmi se vídáme a úzce spolupracujeme
minimálně každé dva týdny.
A pak vrcholný orgán měs-

ta - zastupitelstvo - které se
schází minimálně 6× ročně.
Snažím se taky často komunikovat s mými Krnovskými
patrioty, jichž jsem členem.
Na jakékoliv vedoucí pozici v každé organizaci řídíte tým lidí. Starosta města
vede týmů hned několik. Na

dobré fungování tak rozsáhlé sítě organizací nestačí
jen pracovitost. Potřebujete
řadu skvělých lidí (a já si myslím, že je máme!), ale taky
systém řízení. Tomu se snažím věnovat spoustu času,
provedli jsme velkou řadu
změn a ještě nás čeká kus
práce.

Pavel Moravec,
2. místostarosta
města Krnova.

Řešíme všechno, úplně všechno
Ještě něco je jiné...
Městský úřad zajišťuje svým
občanům stovky různých
služeb. Nejen pro nás z Krnova. Část i pro lidi z dalších
24 obcí ve svém správním
obvodu. Kdybych měl vypsat vše, z těchto novin by
se stala kniha. Radnice proto
občas bývá málo srozumitelná, ne vždy je vám jasné,
do jakých dveří, za jakým
úředníkem jít, kde na webu
hledat.
A tak se obracíte na mě.
Každý týden je vás několik
desítek. Chodíte za mnou
na radnici, zastavujete mě
na ulici, na různých akcích
města, ale i v hospodě. Telefonujete, píšete mi zprávy
emailem, přes Messenger,
WhatsApp. Pokaždé vás
vyslechnu, vaši zprávu si
přečtu a snažím se řešit.
Na odpověď leckdy čekáte
i týdny, protože není v mých
silách reagovat rychleji.

Často na radnici řešíme témata, která vůbec nespadají
do naší kompetence.
Nedostatek zubařů by měly
řešit pojišťovny a stát, ale
neděje se tak. Naše občany
nechceme nechat bez důstojné lékařské péče a tak se
musíme snažit sami.
Obchvat nestavělo město. Byl to stát. Přesto jsme
uspořádali několik veřejných
projednání, řešili řadu podnětů od občanů, zřídili pro
veřejnost kontaktní osoby
(koordinátory), pan místostarosta Pavel Moravec
chodil na všechny kontrolní
dny a důsledně připomínkoval veškeré problémy při
výstavbě.
Řešíme
bezpečnost
na
dvou problémových křižovatkách s Petrovickou
a Hlubčickou ulicí. Jednáme
s dopravními experty, Policií ČR a Ředitelstvím silnic

a dálnic o jejich přebudování
na kruhové objezdy.
Podobné je to se železnicí.
Usilujeme o její elektrifikaci.
Chceme moderní soupravy a rychlé vlakové spoje
na Opavu, Ostravu, Bruntál
i Olomouc. Jezdíme do Prahy vše připomínkovat, jen
je to někdy ubíjející. Setkali jsme se tak s ministrem
dopravy, o týden později
jej tehdejší premiér odvolal
a mohli jsme začít znova.
Některé silnice v Krnově
patří městu, část kraji a jiné
státu. Běžný občan se v tom
nemá šanci zorientovat a já
pak chápu, když dostanu
vyčiněno za „tankodrom”
na ulici Partyzánů, přestože není naše. Nerad zvyšuji
hlas, nechci bouchat do stolu. V tomto případě to ale jinak nešlo. Musel jsem být na
zástupce příslušných úřadů
opravdu nepříjemný, jinak
bychom se opravy letos nedočkali.

Kritika na každém kroku
V Krnově bydlí 23 tisíc lidí.
Málokdy se všichni shodneme a vyhovíme všem.
Tam, kde by jeden rád vysadil strom, druhý chce parkovací místo. Kde jedni chtějí
dětské hřiště, druzí touží po
klidu. S každým rozhodnutím, stavbou nebo projektem

radnice vždy přichází kritika.
Je to v pořádku, vždyť diskuse a výměna názorů patří
mezi pilíře demokracie. Pokud je slušná a věcná.
Na druhou stranu dnes není
nic lehčího, než napsat kritický komentář na Facebooku. Bořit je mnohem jed-

nodušší než tvořit.
Každý týden sbírám vaše
cenné postřehy a s rozvojem
města nám tak pomáháte.
Jen se vedle nich objevují
i ne moc konstruktivní. Kolikrát mám pocit, že se takový
člověk prostě jen špatně vyspal, pohádal s šéfem nebo
dlouho čekal na oběd a po-

třebuje si někde ulevit. Jsme
hromosvodem pro mnoho
lidských trápení. Takových,
za které nemůžeme a které
neovlivníme.
V politice proto působí řada
takových, kterým na lidech
vůbec nezáleží. Ten tlak totiž
ne každý normální empatic-

ký člověk ustojí. Snažím se
nic nebrat osobně. I kdybych
od jednoho konkrétního člověka schytal devět nadávek,
desátou připomínku si vyslechnu - třeba bude podnětná. Chce to ale velkou
psychickou odolnost.
Věřte mi.

Představte si, že chodíte do
práce a každý den, hodinu
i minutu se vám zástup lidí
dívá přes rameno a hlasitě
komentují, jestli to děláte
dobře nebo špatně. Vedení města je práce náročná
a krásná v jednom. Přes
všechna „ale” mě baví a dělám ji s nadšením.

Krize je i příležitost
soby řízení a komunikace.

Skoro každé porevoluční
vedení města zasáhla velká krizová událost. Mezi ty
nejznámější patří velké povodně nebo řádění tornáda.
My jsme si „užili” s koronavirovou epidemií a sotva
jsme ji setřásli, přišla válka
na Ukrajině. Možná to bude
znít zvláštně když napíšu, že
v krizi vidím příležitost.

Ukázalo se, jak se Krnované
umí semknout, když je potřeba. Pamatujete si ještě
na tu atmosféru, kdy jsme
všichni šili roušky? Dobrovolníci Krnov tehdy zvládli
zásobovat nejen své město,
ale taky řadu dalších a dokonce i zahraničí. Možná už
jsme na to zapomněli, protože pak se celá země rozdělila
na dva nesmiřitelné tábory:
jedni s vládními opatřeními
souhlasili, druzí ne. Někdo
se nechal naočkovat, jiný
nechtěl.

Pokusím se to vysvětlit.
Už od prvních dnů pandemie se ukázalo, že budeme
muset reagovat velmi rychle.
Na co měl městský úřad dříve měsíce, musel zvládnout
za několik dnů. Na co měl
dny, teď byly hodiny nebo
minuty. Výrazně zesílila potřeba spolupráce různých
odborů, pracovníků úřadu
s občany, spolky, firmami,
museli jsme volit nové způ-

Bylo to náročné období.
Někteří mi vyčítali, proč zavíráme sportoviště, i když
nám to stát nařizuje, a v tom
samém dni si další stěžovali,
proč nepřitvrdíme k občanům, kteří opatření nedodr-2-

žují. Byli jsme pod palbou ze
všech stran. Přesto nikdy nezapomenu na jaro 2020, kdy
jsme táhli za jeden provaz.
Pamatujete na dobu těch
nejtvrdších
„lockdownů”,
kdy se zavřely restaurace,
sportoviště, většina obchodů, zastavily se kulturní akce
a skoro nic jsme nemohli?
Snažili jsme myslet především na seniory a osamělé
lidi. Zřídili jsme telefonní
linku, pomáhali s nákupy,
vyzvedáváním léků, házeli
jsme do schránek ochranné
pomůcky. Když bylo nejhůř,
rozhodli jsme se, že naši
sociální pracovníci navštíví - alespoň mezi dveřmi všechny seniory nad 70 let.
Jen jsme se zeptali, jestli je
něco netrápí, zda nepotřebují s něčím pomoci. Dostal

jsem pak mnoho pozitivních
ohlasů a to je ta příležitost:
možná se to nepovede kaž
dý rok, ale chceme v tom
pokračovat i po covidu.
Během pandemie nebylo
příliš mnoho možností, jak
se potkávat. Odpadla mi
tak řada „oficialit”, projevů
a reprezentativních povinností. To vše nepatří mezi
moje nejoblíbenější pracovní
aktivity a svým způsobem
mi vyhovovalo, že můžu
více času věnovat přípravě
důležitých projektů rozvoje
města.
Po vypuknutí války na Ukrajině jsme se semkli stejně
jako na začátku pandemie.
Na sbírku partnerskému
městu Nadvirna nám Krnované přispěli stovky tisíc
korun.

Už třetí den po vypuknutí konfliktu k nám začaly
přicházet maminky se svými dětmi z válkou zmítané
země. Stáli jsme před další
velkou výzvou: ubytovat,
nakrmit a postarat se o stovky lidí během několika málo
dnů a týdnů.
Celá republika obdivně
vzhlížela ke Krnovu a vzpomínala na naši historickou
zkušenost - příchod více než
dvou tisíců řeckých uprchlíků na Krnovsko na konci
čtyřicátých let. Krnov by bez
nich nebyl Krnovem, jak ho
dnes známe.
Desítky krnovských rodin
poskytly azyl ukrajinským
ženám a dětem, které musely opustit svůj domov.
Pomáhají firmy, někteří ubytovatelé, kolektiv pracovníků
Charity Krnov a dalších so-

ciálních služeb. Nebývalou
jednotu ukázali i zastupitelé.
Stalo se to hned první den
války. Povedlo se nám spojit
videohovorem se starostou
našeho partnerského města
Nadvirna. Seděla vedle mě

Renata Ramazanová, která
jako tehdejší starostka spolupráci před lety rozběhla.
Pak taky Monika Dudová,
ředitelka krnovské Charity,
která na Ukrajinu jezdí řadu
let pomáhat s humanitární

pomocí. Zinovije Andrijovyče znám jako tvrdého chlapa a teď jsem jej na druhé
straně viděl zničeného tíhou
událostí. Těžko se mi hledala
slova a po tváři mi tekly slzy.
Nestydím se to napsat.

může být cíl. Letos se mi to
ale vůbec nedaří, musím se
polepšit.

sedmou a osmou hodinou.

Slzy tekly ještě mnohokrát.
Jezdili za mnou novinářky
a novináři. Když si vyslechli
osobní příběhy ukrajinských
žen, viděli fotografie nebo
videa jejich zničených domů

a měst (v Krnově se ukrývají
rodiny z Buče, Irpině a dalších nejvíce postižených oblastí), těžko skrývali emoce.
Tuhle výzvu jsme zvládli zoceleni koronavirem. Zřídili
jsme telefonickou infolinku
a dali stovkám nabídek pomoci řád. Moje role už nebyla tak významná, spíše koordinační, aby pomoc měla
systém.
Během čtyř let jsem narazil na mnoho obětavých lidí
na našem úřadě i mimo něj.
Když je potřeba, jsou ochotni pracovat od rána do noci,
neváhají se obětovat pro
dobro jiných. Takto pomáhali v náročných podmínkách
Domova pro seniory, když
velká část pracovníků uvízla
v domácí karanténě. A budou pomáhat, kdykoliv bude
potřeba.

Obyčejný den starosty
Vstávám kolem půl sedmé.
Dřív jsem býval spíše sovou. V noci mě nikdo nerušil
a mohl jsem se věnovat práci. Změnilo se to s narozením mých dětí. Ráno doma
trávím minimum času. Během několika málo minut
zvládnu základní hygienu,
studenou sprchu, podívám
se do kalendáře, co mě
čeká, a podle toho se obléknu. Během toho se snažím
ženě aspoň trochu pomoct

s dětmi - probudit je, nachystat jim snídani, pomoc
s oblékáním, podle toho, co
je potřeba.

Často pracujeme na projektech, ať už stavebních
nebo jiných, které mají
město výrazně posunout.
Schůzky mívám se zástupci spolků, sportovních
oddílů, organizátory různých akcí, s živnostníky,
vedením místních firem
i s obyčejnými občany, které něco trápí. Každou první
středu v měsíci od 16:00

můžete za vedením města přijít i bez předchozího
ohlášení.

V teplejších měsících jezdím do práce na kole. Nějaký čas se mi dařilo vozit do
školky dceru Elišku (nejprve
v sedačce na mém kole, teď
už zvládne jezdit na svém).
I když chápu všechny ty
ranní stresy a shony, my si
to s Eliškou užíváme. I cesta

Na webu města mám odkaz
na svůj veřejný kalendář,
kde se můžete na můj program (ten co mám za sebou,
i plánovaný) podívat. Otevřenost radnice dnes bereme za samozřejmost.
Každé pondělí ráno probíhá

V zimě a chladnějších měsících chodím pěšky. Po
cestě obvykle poslouchám
nějakou audioknihu nebo
podcast (rozhlasový pořad).
Někdy nesnídám vůbec, občas si něco v rychlosti nachystám a vezmu do práce.
Na radnici přicházím mezi
porada vedení města. Zveme vždy tiskovou mluvčí
Ditu Círovou a ta připraví
pro webové stránky města shrnutí, čemu jsme se
v uplynulém týdnu věnovali,
s kým jsme se potkali a s jakým výsledkem.
Abych měl více času na
práci, zavedl jsem si úterý
bez schůzek. I tak běhám

Pracovní den nejčastěji začínáme společně s oběma
místostarosty. Sejdeme se
v kanceláři Pavla Moravce, snídáme, pijeme kávu
a u toho už pracujeme. Řešíme témata z předchozího
dne, radíme se, snažíme se
koordinovat.
Během jednoho pracovního
dne mívám bez problému
5-10 schůzek.
po kancelářích na radnici
a operativně řeším, co je potřeba. Když se řekne „úřad”,
pořád si ještě každý z nás
představí zkostnatělou instituci, kde všechno trvá hrozně dlouho. Troufám si říct,
že se nám to postupně daří
měnit. Jen těch požadavků
sbíráme obrovské množství
a trápí nás velká byrokracie
se vším spojená. Rezervy

„Na webu města
mám odkaz na
svůj veřejný
kalendář, kde se
můžete na můj
program podívat.
Otevřenost radnice
dnes bereme za
samozřejmost.“
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pořád máme velké. Pracujeme na nich.

spí. Jsem rád, že to tak
máme. Musím říct, že jsem
vyloženě proti přežitéDost času trávím v terénu. mu modelu, kdy se o skoProblémy, které lidi trápí, ro celou domácnost stará
řeším raději na místě než žena, muž si otevře pivo
v kanceláři. Občas chodím u televize s konstatovái na kontrolní dny na našich ním, že on přece nosí domů
stavbách. Během covido- peníze. Nemám problém
vé epidemie se začalo více s vařením, úklidem, umím se
využívat videokonferencí. o děti postarat i více dnů. Na
Někdy je to
druhou stranu
dobře, ušetří„Říká se o mě, že přiznávám, že
me čas cestotak náročjsem workoholik. při
váním, ale já
ném povolání
Asi na tom něco toho stíhám
si stejně myslím, že osobní bude, ale já prostě doma méně,
kontakt je nebych si
jen dělám, co mě než
nahraditelný.
přál.
Moje
baví.“
žena toho má
Domů se vrana svých bedcím většinou mezi pátou rech mnoho a má můj oba šestou hodinou. Cestou už div, jak to zvládá i při práci.
si do sluchátek nic nepou- Když děti usnou, většinou
štím. V hlavě mi ještě „do- se ještě věnuji práci, vyřijíždí” spousta témat, která zuji emaily, reaguji na různé
jsem přes den řešil. Snažím zprávy od občanů.
se přijít s čistou hlavou. Ne Občas mi vyjde chvilka na
vždy se to daří. Moje žena knížku, nebo se ženou koukmi občas připomíná, že bych neme na nějaký seriál, ale
měl být doma nejen tělem, bývá to spíš svátečně.
ale i duchem. Má pravdu.
Kromě dětí, práce a úterníVětšinou se snažím věnovat ho florbalu přes týden na
svým dvěma dětem. Mají tři nic jiného nemívám čas. Na
a šest let. Nic lepšího než ti pivo ale občas chodím, to si
dva už mě v životě nečeká nenechám ujít.
a pořád si to připomínám.
Dvakrát týdně mám děti Odpočívat moc neumím,
odpoledne a večer jen pro ale na jednu věc si přeci jen
sebe. Hrajeme si, chystám dávám pozor. Nešidím spávečeři, koupu, vyprávím po- nek. Snažím se spát alespoň
hádky, uspávám. Žena má sedm hodin denně, občas i
své volnočasové aktivity trochu více. Bez toho bych
a vrací se většinou až děti takové tempo nevydržel.

Město neřídí jen starosta
Lidé mívají představu, že
starosta je lokální verze panovníka, který o všem sám
rozhoduje.
Tak to není. Nemám na to
pravomoce a ani by to nebylo správné. Představím vám
své nejbližší spolupracovníky (a protože jsem o městském úřadu napsal mnoho,
s dovolením teď jeho pracovníky vynechám).

Radní
Rada města má 9 členů.
Kromě starosty a dvou místostarostů mají všichni svá
zaměstnání. Přesto musí
městu věnovat spoustu
času. Rada města se schází
každé dva týdny. Jednáme
několik hodin a podobný čas
vyjde i na přípravu. Do toho
se účastní jednání zastupitelstva, vybraných komisí,
dozorčích rad nebo různých

Místostarostové
Pavel Moravec a Miroslav
Binar jsou mí dva nejbližší
spolupracovníci. Každý z nás
koordinuje práci vybraných
odborů městského úřadu
a navíc jsme si rozdělili dohled nad klíčovými projekty
rozvoje města. Nebyl bych
daleko od pravdy, kdybych
napsal, že spolu trávíme

projektových schůzek.
Schůze rady města probíhají ze zákona neveřejně, i tak
Vás nechám nahlédnout pod
pokličku.
Těší mě, že se nám daří
udržovat přátelskou atmosféru. Nad různými tématy
často vášnivě diskutujeme, ale vždy konstruktivně,
s velkým respektem jeden
ke druhému.
Přestože radní zastupují
dvě různá politická uskupení, kdybyste nevěděli,
kdo za koho kandidoval,
v zasedací místnosti to ne-

více času, než s vlastními
rodinami. Chemii ve vedení
města považuji za něco naprosto zásadního. V minulosti se stávalo, že „nejvyšší” na radnici vedli pracovní
i osobní spory. Na chodu
a hlavně rozvoji města se to
muselo promítnout. Často si
děláme legraci jeden z dru-

poznáte. Prostě se nepolitikaří.
Vedle mě a Pavla Moravce působí v radě města
dva další Krnovští patrioti:
Zuzana Matelová a Kamil
Trávníček. Před oběma smekám, protože celé čtyři roky
doslova odedřeli. Nejen, že
chodí vždy skvěle připraveni, ale vnáší také řadu pro
město důležitých témat.
Bez Zuzky by Krnovští patrioti dnes už snad ani nefungovali. Je to naše „motorová
myš“, neuvěřitelně pracovitý

hého. Všichni tři máme rádi
humor, oba pánové ho umí
přijímat i rozdávat a já jim
vždycky s úsměvem říkám,
že je to důležité, protože nás
to připravuje na velký tlak,
který ve vedení města každý
zažívá.
Zažili jsme spolu mnoho náročných chvil, přesto jsme
se ani jednou nepohádali.
Toho si vážím nejvíce.

člověk a i ona odvádí pro
město mnohem více práce,
než je na první pohled vidět.
Kamil se jako ředitel Základní
umělecké školy logicky angažuje v rozvoji našeho školství. Jeho práce není tolik viditelná, nenese pro veřejnost
okamžité a líbivé výsledky,
o to je ale důležitější.
Vážím si také spolupráce
s radními i zastupiteli našeho koaličního partnera. Patří
k tomu také výborná souhra
s panem senátorem Ladislavem Václavcem a poslancem Michalem Ratiborským.

Zastupitelstvo
Docházka zastupitelů 2018 - 2022:
Ing. Tomáš Hradil (Krnovští patrioti)

100 %

Ing. Miroslav Binar (ANO)

100 %

Mgr. Pavel Moravec (Krnovští patrioti)

100 %

Bc. Roman Anderle (Krnovští patrioti)

100 %

Stanislav Dorotík (KSČM)

100 %

Roman Hadač (Krnovští patrioti)

100 %

Martin Hradečný (Krnovští patrioti)

100 %

Mgr. Bc. Miroslav Indrák (ANO)

100 %

Ing. arch. Zuzana Matelová (Krnovští patrioti)

100 %

Mgr. Ladislav Sekanina (KSČM)

100 %

RNDr. Eva Šindelářová (ODS)

100 %

Mgr. Kamil Trávníček (Krnovští patrioti)

100 %

MUDr. Tomáš Andrš (ANO)

96 %

Bc. Monika Dudová (ANO)

96 %

Ing. Miroslav Kozelský (Krnovští patrioti)

96 %

Mgr. Alena Krušinová (Krnováci)

96 %

Petr Vartecký (KSČM)

96 %

PhDr. Mgr. Jana Koukolová, MBA (ANO)

92 %

Jiří Strnad (SPD)

92 %

Mgr. Bc. Roman Šigut (Krnováci)

92 %

Jan Krkoška (ANO)

92 %

MVDr. Pavla Löwenthalová (KDU-ČSL)

88 %

Mgr. Marian Przybyla (KSČM)

88 %

David Ratiborský (ANO)

83 %

Ing. Libor Nowak (ODS)

79 %

Ing. Michal Brunclík (ČSSD)

71 %

MUDr. Vítězslav Maláč* (KDU-ČSL)

41 %

MUDr. Tomáš Edelsberger* (KDU-ČSL)

Krnov má 27 zastupitelů
(včetně devíti radních).
Na veřejných zasedáních
se scházíme šestkrát ročně
a v průběhu každého roku
ještě několikrát svolávám
pracovní schůze k důležitým
rozvojovým projektům města, rozpočtu a mimořádným
událostem.
Zastupitelé patří do dvou
táborů - koaličního a opozičního - takže ano, tady už
se dělá politika. Snažím se to
tak nebrat.
V řadách opozičních zastupitelů bych napočítal mnoho těch, kteří nepolitikaří
a snaží se o jediné: pracovat
pro město. Někdy se mi sami
ozývají, společně řešíme témata, která lidi trápí. Dělají
to bez ohledu na popularitu
nebo politický kapitál. A pak
se najde několik takových,
kteří hlavně přemýšlí, co by
zase zkritizovali. Je jich naštěstí naprosté minimum.
Tak to chodí všude, přesto

-4-

86 %

*odsoupení MUDr. Maláče v r. 2021, náhradník: MUDr. Edelsberger

často slýchávám, jak můžeme být na politickou kulturu
v Krnově hrdí. Nekřičíme po
sobě, vyhýbáme se osobním
útokům, snažíme se jednat
věcně a konstruktivně.
V zastupitelstvu jsem už osmým rokem a jen málokdy
z této cesty kdokoliv uhne.
I já při vedení zastupitelstva
občas nad některými argumenty skřípu zubama, ale
pokaždé se snažím udržet
celému zasedání důstojnost.
To všechno je nesmírně důležité. Nejde jen o to, zda se
shodneme, ale jakým způsobem se neshodneme.
V mnoha městech a obcích
tak dobré vztahy nefungují
a pak už to není o tom CO
kdo řekne, ale KDO to řekne.
I kdyby to byl sebelepší nápad, velká část zastupitelů
jej odsoudí jen proto, že to
řekl ON nebo ONA.
Za to, že to tak nemáme,
zasluhují všichni krnovští zastupitelé moje poděkování.

Všechny služby zadarmo?
Představte si, že by město nabídlo svým občanům
bezplatný vstup do kina,
divadla, na bazén, do sauny
nebo na koupaliště.

ce celých domů, které jsou
čas od času potřeba. Příjmy
z parkovného tvoří jen zlomek toho, co dáváme na
údržbu a rozšiřování parkovišť. Poplatky za komunální odpad zdaleka nestačí na pokrytí nákladů na
jeho likvidaci. To samé platí
o jízdném v autobusech
městské hromadné dopravy. Možná jste překvapeni, kolik služeb dotujeme
z rozpočtu města, i když za
ně platíte.
Krnov pořád trápí nízké platy a městské služby by měly
být cenově dostupné. Čím
levnější ale budeme, tím
méně peněz budeme mít
na rozvoj města. To všechno
není lehké vybalancovat.

Asi si teď říkáte: „No jasně,
sem s tím.”
A co kdybych vám dodal, že
bychom díky tomu divadlo,
atletický stadion, rozhlednu
i další budovy v majetku
města nemohli opravit? Neměli bychom dost peněz na
nová dětská hřiště ani na
opravy chodníků. Je opravdu správné mít vše zdarma?
Asi byste začali pochybovat.
Jak vlastně funguje městský
rozpočet? Odkud bereme
peníze na chod a rozvoj Krnova a za co je utrácíme?
Přečtěte si článek, ve kterém
vám shrnu to nejdůležitější.

Příjmy
Když se daří státu, tak se
daří i městu...
Tak jako každá domácnost
i město má své příjmy
a výdaje. Více než polovinu
našich příjmů získáváme podílem z daní. Vybírá je stát
a malou část z toho rozdělí
obcím. Klíč, podle kterého
peníze dostáváme, upravuje

Rozvoj

Kde vzít peníze na rozvoj?
Když od všech příjmů města
odečtete nutné provozní výdaje, získáte jedno z nejdůležitějších čísel hospodaření
města. Říká se mu provozní
saldo. Jsou to peníze, které
nám zůstanou na opravy,
rekonstrukce a nové stavby.
Tolik zkrátka máme na rozvoj. Kdyby nebylo kladné,
nemohli bychom chystat
nové akce. Například stavbu nových městských lázní
a dostavbu nového zázemí
koupaliště, rekonstrukci Sokolovny, revitalizace sídlišť
(třeba E. Hakena nebo u nemocnice), zelené parkoviště
před nemocnicí, prostranství
před Kofola Music Clubem,
rekonstrukci bývalého PRIORu, jídelnu u ZŠ Janáčkovo
náměstí. Nevyšlo by ani na
opravy silnic, chodníků nebo
budov v majetku města.

zákon a říká se mu Rozpočtové určení daní. Velmi zjednodušeně: čím více máme
obyvatel a čím lépe se daří
české ekonomice, tím více
máme příjmů. Jednou za několik let se klíč malinko upraví a dost často to pro města
bývá výhodné. Naposledy na
začátku minulého roku, když
se zrušila superhrubá mzda.
Loni jsme takto získali skoro
407 milionů korun. Zdá se
to mnoho, přesto by to na
fungování města nestačilo.
Zdroje musíme hledat jinde.
Jde třeba o příjmy z pronájmů městských bytů a nebytových prostor z prodeje

pozemků (třeba investorům
v průmyslové zóně nebo lidem pro stavby rodinných
domů). Stát nebo kraj nám
navíc přispívá na některé
výdaje - například na platy
menšího počtu úředníků,
na provoz Domova pro seniory a na výkon některých
státních agend (výkon pěstounské péče nebo sociálně
právní ochranu dětí). Daří se
nám získávat dotace. Loni
jsme tak mohli rozjet budování kanalizace na Ježníku
nebo opravit některé městské domy.
Všechno, co vyděláme, často
investujeme do stejné oblas-

ekonomickou fakultu na
VŠB) a tak je logické, že se
téma městských financí pro
mě stalo zásadním. Potěšilo
mě, že jsem na radnici našel
podobně smýšlející lidi. Není
jim lhostejný rozvoj města,
rozumějí ekonomii a hlavně
ji umí uvést do praxe. I díky
tomu jsme rozběhli řadu
velkých investičních projektů ve správné době (o tom
píšu níže). Taky se nám povedlo zachránit, na rozdíl od
mnoha jiných měst či krajů,
veškeré uložené peníze ve
Sberbance. Vedu město tak,
abychom byli opravdu řádným hospodářem.

jízdním řádům městské hromadné dopravy. Autobusy
na některých spojích jezdily
úplně prázdné, jinde zase
chyběly. Díky zpětné vazbě
třech stovek krnovských občanů jsme mohli linky upravit
tak, aby vám více vyhovovaly
(i když víme, že se nezavděčíme všem) a zároveň nedošlo
k obřímu skoku v nákladech.
Reálně to hrozilo.

Od začátku se snažíme
„umravnit” provozní výdaje
města tak, aby to nebylo na
úkor vás - občanů.
Věnovali jsme spoustu času

Teď se zase snažíme výrazně zlepšit třídění odpadů, abychom i zde
ušetřili. Takových aktivit
za sebou máme mnoho
a prudký růst provozních výdajů města se tak v posledních letech výrazně přibrzdil.
Pracujeme i na příjmech.

Investice

ti. Příjmy ze vstupného slouží k pokrytí provozu sportovišť a kulturních zařízení.
Všechny jsou i tak ztrátové.
Třeba na městských lázních
proděláme ročně přes osm
milionů korun, na zimním
stadionu čtyři. Vydělávat na
nich nechceme, přesto se je
snažíme modernizovat, hledat úspory, abychom se více
blížili k provozní nule.
Vše co utržíme na vodném
a stočném investujeme do
obnovy a modernizace kanalizační a vodovodní sítě.
Nájemné z bytů stačí na
jejich základní opravy, ale
už ne na velké rekonstruk-

Investice (nejen) do budoucnosti.
V posledních letech se stal
malý zázrak. Počet obyvatel Krnova dvakrát za sebou
mírně vzrostl. Pořád ale ještě nemáme vyhráno. Když

Provoz
Jak náročný je
a údržba města?

provoz

V loňském roce se městu
podařilo získat příjmy ve
výši 708 mil. korun. Na co
jsme je použili?
Přispíváme na provoz mateřských a základních škol,
školních jídelen, dále Městské knihovně, Středisku
volného času, Domovu pro
seniory, MIKSu (pořádá Kr-

se budeme bavit o odlivu
mladých lidí, všechny nás na
prvním místě napadne práce
a bydlení. Jenže to nestačí.
Mladší generace dnes mají
mnohem větší možnosti.
Koupí si letenku do Barcelony za pár stovek, nemají
problém cestovat po světě
a pak očekávají srovnatelný
standard i doma.
Mezi naše hlavní cíle patřilo
výrazné zvýšení stavebního
tempa města. Řada projektů
se připravovala více než deset let, na účtě se hromadilo
stále více peněz. Cíl se nám
podařilo splnit, ale nebylo to
snadné. Když jsem nastupoval na radnici, odbor investic
se rozpadal. Někteří zkušení
referenti odcházeli do důchodu a museli jsme jej budovat téměř od začátku.
Jsem hrdý, že dnes máme na

Dostalo se mi ekonomického
vzdělání (vystudoval jsem
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novské hudební slavnosti
a řadu kulturních akcí, stará
se o kino, divadlo, muzeum,
koncertní síň…), posíláme
veřejnou finanční podporu
sportovním klubům, kulturním organizacím, spolkům
i sociálním službám. Zaplatit musíme také: městskou
policii, která se stará o naši
bezpečnost, městskou hromadnou dopravu, likvidaci
a svoz odpadů, zimní údržbu
komunikací, čištění a úklid
celého města, veškerou péči
o zeleň, veřejné osvětlení
a stovky dalších služeb.

Malou, ale významnou část
z toho tvoří náklady na chod
úřadu a mzdy pracovníků,
kteří zajišťují ty stovky služeb městského úřadu. Na
radnici pracuje téměř dvě
stovky lidí a jakkoliv to může
vypadat, že je to mnoho, ze
srovnání s jinými českými
městy vychází, že jsme velmi
štíhlým úřadem.

radnici mladý, perspektivní
tým „investičáků”, kteří toho
mnoho dokázali a ještě více
dokážou.
Za ty roky si prošli opravdovým peklem. Málokomu
jsem nakládal tak jako jim.
Výsledky se dostavily a investiční tempo vzrostlo na
dvojnásobek. Dotáhli jsme
řadu letitých projektů: rekonstrukci divadla, atletického stadionu, vybudovali
jsme novou tribunu a zázemí
na zimním stadioně, probíhá rekonstrukce Mikulášské
ulice.... Tím zdaleka nekončíme. Podařilo se nám taky
změnit způsob, jak sestavujeme rozpočet města a i díky
tomu soutěžíme stavební
akce dříve a tím mnohem
výhodněji.

Pokračování na str. 6

me, jak bychom měli všechno zastavit.
Kdybychom takovým hlasům naslouchali už loni
a začali odkládat, dopadlo
by to pro město tragicky.
Ty největší stavební akce
(kanalizaci na Ježníku, rekonstrukci Mikulášské ulice
a školní budovy na nám. Míru
pro ZUŠku) jsme vysoutěžili
a zahájili jen chvíli předtím,
než začalo masivní zdražování. Situace na stavebním
trhu je teď dramatická a i my
musíme dělat kompromisy.

Projekty

Přesto jsme městu ušetřili
desítky milionů korun. Bylo
to zásadní rozhodnutí.

Kritici říkají: „Chystáte
toho moc! Všechno skončí
v šuplíku!“
Rozhýbejme Krnov. Na tom
se před čtyřmi roky shodo-

valo snad celé město. Pak
ale přišly dvě brzdy české
i světové ekonomiky - globální pandemie a válka na
Ukrajině. Nálada se obrátila
a už několik měsíců slýchá-

Ekonomika města vždy procházela, prochází a bude
procházet hospodářskými
cykly. Jednou jsi dole, jednou nahoře. Krnov bychom
měli řídit koncepčně, s
dlouhodobou vizí, na základě hluboké znalosti jeho

hospodaření. Ne na základě
emocí z novinových titulků.
Dnes dokážeme bezpečně
prostavět přes 200 mil. korun za rok. Pokud zohledním mnoho různých faktorů
a podívám se dlouhodobější optikou, vím, že situace
bude ještě příznivější.
Když jsme u těch šuplíků.
Snažíme se pracovat nejen
na tempu, ale taky na kvalitě
všech investičních akcí. Je to
základní podmínka, aby tam
nekončily. Dáváme prostor
talentovaným architektům,
pořádáme architektonické
soutěže a zapojujeme veřejnost. Uspořádali jsme desítky veřejných projednání,
chodíme do terénu, sbíráme
vaše podněty.
To všechno je časově náročné. Když vám některý
z našich projektů představíme, nejčastěji revitalizaci
veřejných prostranství, síd-

lišť a vnitrobloků, často se
těšíte, že příští rok začneme
stavět. Když se tak nestane,
jste zklamaní. Ke “svatému
grálu” v podobě vydaného
stavebního povolení vede
dlouhá a trnitá cesta. Leckdy
ji sami nemáme pod kontrolou - například když v zemi
vedou různé sítě (vodovody,
plynovody, elektro rozvody,
telekomunikační sítě...) a my
s nimi potřebujeme hýbat.
To pak čekáme měsíce, někdy i roky.
Snažíme se trpělivě posouvat a dotahovat. Zavedli
jsme systém řízení všech
významnějších projektů, aby
bylo jasné, kdo za co zodpovídá. Náročné projekty
lépe koordinujeme napříč
odbory a nedochází už ke
zbytečným prodlevám. Přes
to všechno vím, že v následujících letech už zbývá jen
malý prostor pro přípravu
nových velkých stavebních

akcí. Budeme hlavně dokončovat a postupně realizovat
velký seznam všeho, co připravujeme.
Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Možná vám to moje povídání přijde až moc idylické. Tak jednoduché to není
a i vy sami víte, že se ne
všechno daří. Nebojím se
psát o neúspěších. Taky
jsme se dostali do slepé uličky s přípravou cyklostezky
do průmyslové zóny. Dnes
už víme, jak z ní ven, ale
i tady utekl nějaký čas. Spustili jsme službu sdílených
kol, má obrovský úspěch,
v budování infrastruktury
pro cyklisty (propojování
cyklostezek, cyklopruhy…)
jsme ale mohli být aktivnější.
Konečně začínáme dávat
systém opravám chodníků,
komunikací a celkově městského majetku.

Výsledky: praktické ohlédnutí za čtyřmi roky na radnici
Někteří z vás si teď možná
říkají: „Fajn, víme, jaké to je
vést město, ale ukažte nám
výsledky”.
Tady jsou.
Nejpodrobnější přehled najdete v dokumentu, který
se nazývá Plnění programového prohlášení rady města

Krnova. Zní to složitě, ale je
to jednodušší, než se zdá.
Každé vedení / rada města si
na začátku svého čtyřletého
období vytyčí své cíle.
My jsme si jich dali celkem
55. Každý rok pak veřejnosti předkládáme, jak se nám
je daří naplňovat. Podrobný přehled najdete tady:

Máme hotovo:

https://bit.ly/KrnovJede.
Dokument má 27 stránek
a to se do něj nevešla řada
realizací z letošního roku.
Aktualizovali jsme jej totiž
na začátku ledna. Možná
pro vás bude praktičtější následující shrnutí, na co jsme
my, Krnovští patrioti, nejvíce
hrdí...
»
»
»

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Dostavba zimního stadionu (nová tribuna, zázemí).
Oprava a nasvícení rozhledny na Cvilíně.
Vybudování dvou nových ordinací pro zubaře (ve spolupráci se SZZ Krnov).
Spuštění služby sdílených kol.
28 nových parkovacích míst u zdravotního střediska na
Žižkově ulici.
Nové programy na podporu podnikání: Podnikni to!,
Podnikej v Krnově.
Rekonstrukce divadla.
Zahradu smyslů - otevření areálu Karnoly veřejnosti.
Spuštění a provoz Senior pointu se sídlem v Domově pro
seniory.
Zavedení hnědých popelnic pro biodpad v celém městě.
Zřízení a úspěšný provoz re-use centra.
Generální oprava pěší lávky u vlakového nádraží.
Nový komunitní dům pro seniory v Kostelci.
Nová dětská a školní hřiště: rekonstrukce hřiště u ZŠ
Dvořákův okruh, nové multifunkční hřiště v Krásných
loučkách, rozšíření hřiště v parku v Kostelci, Jupíkovo
hřiště na SPC, relaxační zóna vláček, rozšíření hřiště
U Nových staveb…

»

Programové prohlášení rady města 2018 - 2022
34 / 55

Dokončeno
Částečně dokončeno

17 / 55

Nerealizováno

Desítky milionů Kč evropských dotací do rozpočtu města (kanalizace Ježník, pastevní areál nad Chomýží, zateplení bytového domu Albrechtická 37…).
Noví investoři a výrazně lepší podmínky pro podnikání
v průmyslové zóně.
Pomoc seniorům a osamělým lidem v průběhu pandemie (osobní návštěva všech občanů starších 70 let sociálními pracovníky, zřízení infolinky, pomoc s nákupy
a léky, distribuce ochranných pomůcek…).
Vybudování 15 nových zahrádek v lokalitě Petrovická.
Založení aleje 54 hrušní nad letištěm a genofondového sadu nad Chomýží (spolupráce se spolkem Slezské
odrůdy).
Koncepční vedení města: nová koncepce sportu, kultury,
plán udržitelné městské mobility, probíhající aktualizace
strategického plánu…
Oprava nádražní budovy Krnov-Cvilín (realizovala Správa železnic, město aktivně připomínkovalo budoucí podobu budovy).
Otevřenost radnice: desítky veřejných projednání v různých lokalitách, zavedena hodina pro veřejnost, veřejný
kalendář starosty, zastupitelstvo na webu (materiály,
audiozáznam, hlasování, docházka...), projekty města
na webu, služba Mobilního rozhlasu.
Rekonstrukce a modernizaci školní jídelny Žižkova.

4 / 55

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Rekonstrukce atletického stadionu.
Rekonstrukci Chářovské ulice se zapracováním postřehů
obyvatel.
Nové běžecké trasy na Ježníku a Cvilíně.
Akce „Do školy po svých“ - motivace dětí a rodičů ke
zdravému životnímu stylu.
Nové prostory Turistického informačního centra.
Rekonstrukce ulice Žižkova.
Digitalizace úřadu: nový Portál občana, platební portál,
digitální úřední deska.
Dokončení obchvatu města: přes vydané stavební povolení zapracoval investor (ŘSD) několik úprav na základě
podnětů města.
Nové sedačky na tribuně fotbalového stadionu.
Založení Městského parlamentu dětí a mládeže.
Zvýšení počtu obyvatel Krnova ve dvou posledních letech.
Otevření dětské herny, klubíku Dino, v prostorách bývalého Prioru (město stavebně připravilo prostory, hernu
provozuje soukromý provozovatel)
Otevření umělecké Edel-gallery v budově Prioru (soukromá galerie Tomáše Edelsbergera) v městských prostorách.
Rozsáhlé investice do objektů mateřských a základních
škol.

Před dokončením:
»
»

»
»
»
»
»
»
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Rekonstrukce Mikulášské ulice.
Celková rekonstrukce ulice Partyzánů (stavba bude zahájena během letních prázdnin, komunikace je ve vlastnictví kraje, město dlouhodobě vyvíjelo tlak na opravu
a na stavbě se spolupodílí opravou vodovodu).
Prostranství u koncertní síně sv. Ducha.
Rekonstrukce budovy na nám. Míru pro ZUŠ.
Rozsáhlé zalesňování po kůrovcové kalamitě výsadbou
smíšených porostů.
Instalace semaforu a radaru v Krásných loučkách (instalace léto / podzim tohoto roku).
Vybudování kanalizace na Ježníku.
Městská karta Krnova - slevy pro věrné návštěvníky
městských zařízení.

»
»

Dotáhneme:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Výstavba nákupního centra na Revoluční ulici (stavba by
měla začít na jaře 2023, město s investorem záměr úzce
koordinuje).
Přes 30 nových parcel pro rodinné domy Ježník III pod
Kabátovým kopcem (zahájení prodeje prvních parcel
předpokládáme v létě nebo na podzim letošního roku).
Nový systém měření kvality ovzduší.
Oprava budovy dezinatury po požáru v areálu Karnoly.
Návrat parní lokomotivy do Krnova (na podstavec
u hlavního nádraží).

»
»
»
»
»
»

18 nových parcel pro rodinné domy na Petrovické ul.
Řeka ve městě - náplavky, lávky a oživení kolem řeky
Opavy.
Rekonstrukce Sokolovny (projekt má již stavební povolení, zahájení v roce 2023).
Zelenější krajina kolem Krnova - opatření proti suchu
a erozi půdy.
Budoucnost lokality Alšova / Mánesova / Vrchlického
Nové městské lázně - vítězný projekt architektonické
soutěže.
Nové plochy pro podnikání v lokalitě bývalé slévárny.
Rekonstrukce Kofola Music Clubu a revitalizace jeho
okolí.
Revitalizace zahrady SVČ včetně nového gastrozařízení.
Úprava nebezpečné křižovatky Říční okruh, Svatováclavská, Šmeralova (2023).
Poznávací cyklo/inline stezka do Glubczyc.
Bezpečnější obchvat - kruhové objezdy, chodníky, přechody.
Revitalizace areálu sportovišť u Petrovické ulice (arch.
soutěž Krnov na start).
Městský výletní okruh.
Parking-park: projekt zeleného parkoviště před nemocnicí.
Nová jídelna a zázemí pro ZŠ Janáčkovo náměstí.

»
»
»

Krajinářské úpravy poutního vrchu Cvilín.
Projekt západního obchvatu města (město spolupracuje
s investorem - ŘSD, navrhlo dvě lávky pro pěší a cyklisty, zorganizovalo videopředstavení a veřejné projednání
budoucí stavby) .
Přeložka Petrovické ulice ke státním hranicím.
Projekt revitalizace sídliště E. Hakena.
Projekty revitalizací vnitrobloků (ul. Hlubčická, Albrechtická u věžáku, Albrechtická naproti ČSAD, domovy
s pečovatelskou službou u cvilínského nádraží.

Město jako komunita
Nejcennější hodnotou každého města nejsou krásné
stavby, stromy, řeky, kopce
ani výhledy. Jsou to jeho
lidé. Hluboce věřím v osobní
kontakt. Nechci lacině kritizovat chytré technologie.
Sám je používám. Přesto
si dovolím napsat, že takový Gulášfest v hospodě Na
Špici nebo Masopust v Keltě

dají městu víc než tisíc zpráv
na Messengeru.
Od začátku jsem se snažil vést město komunitně,
potkávat se s lidmi a propojovat je napříč různými
oblastmi. Když jsme začali
pořádat veřejná projednání,
nenapadlo by mě se jich neúčastnit. Chodím i na setkání

s občany v problémových
lokalitách. Občas se mnou
diskutují s lahváčem v ruce
a krabičkou cigaret v náprsní
kapse. Netrpím předsudky,
nevyhýbám se tomu.
Vzpomínám na jedno z prvních veřejných projednání k revitalizaci veřejného
prostranství mezi bytovými

domy. Lidé se tam mezi sebou málem poprali. Ne kvůli
našemu návrhu, ale protože zde dlouhodobě panují
špatné vztahy. Přišlo mi, že
spolu dosud komunikovali
jen přes Městskou policii a
teď si to poprvé zkoušeli vyříkat osobně. Ze začátku to
bylo dramatické, ale po čase
se atmosféra uklidnila. Ob-

čas mám pocit, že sousedy
učíme spolu mluvit.
Vždy mě potěší, když odcházíme a lidé dál ve skupinkách diskutují o všem
možném. Říkám si, že tady
je svět ještě v pořádku.
A to je vše. Čtyři roky starostování by vydaly na kni-

hu, v novinách ale takový
prostor nemám. Moje vyprávění tady končí. Pokud vás
zaujalo, můžete mi napsat
na email, zprávu do Messengeru, WhatsAppu nebo
SMS-ku.
Za celý tým Krnovských patriotů vám přeji krásný zbytek léta.

Na piknik
s patrioty
Foodtruck, hudba,
zábava pro děti.
Pojďte se s námi potkat,
objevit naše nové tváře,
užít si hezké odpoledne.

Připraveni
pokračovat

Čt 11. 8. náměstí Minoritů
St 31. 8. Hlavní náměstí
So 17. 9. Smetanovy sady

v boji za Krnov!

Vždy od 15:00 - 18:30 hod.

#ZaKrnov | krnovstipatrioti.cz
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Křížovka
Náměstí Hrdinů, Krnov. - Policista pokutuje řidiče za parkování na cyklostezce, dává mu stvrzenku. Šofér vrčí: „To si nechejte,
k ničemu mi to není.“ Policista mu s úsměvem odpovídá: „Jen si ji vezměte a dobře si ji schovejte, až jich ......... “ (viz. tajenka)

POMŮCKA:
NAOS, TITR

ČESKÝ
MODERÁTOR (Marek)

ROZDÍL
DVOU
STEJNÝCH
ČÍSEL

STRÁVIT
SPANÍM

POUZE
(nářečně)

EVROPSKÝ
MĚNOVÝ
INSTITUT
(zkratka)

DESETINA
LITRU
(obecně)

FÚRIE

MOJI

ZÁKLADNÍ
JEDNOTKA
DÉLKY

VLAST
(knižně)

UKÁZKOVÝ
PROGRAM

VYTČENÝ
CÍL

UKAZOVACÍ
ZÁJMENO

KUŘÁCKÁ
POTŘEBA

PŘÍMÝ BOD
Z PODÁNÍ

ZASTRAŠOVÁNÍ

PRUDKÝ
ZÁCHVAT
NEMOCI

1.DÍL
TAJENKY
CESTOVNÍ
LÁHEV

SKLADATELÉ ŽALOZPĚVŮ

BÁJNÝ
LUČIŠTNÍK

VPRAVITI
SEMENA
DO PŮDY

TLAPKA

CENNÝ
PAPÍR

INICIÁLY
KAISERA

ZPROSTŘEDKOVATEL

OPAK
ANIONTU

PŘEDLOŽKA

DOMÁCKY
DENISA

PLOVOUCÍ
KUS LEDU

MUŽSKÉ
JMÉNO

MRAVNĚ
DOKONALÁ

ČERNOŠEDÝ PTÁK
ČESKÝ
SÍŇ STAROSPISOVATEL
ŘECKÉHO
KNIH
CHRÁMU
PRO DĚTI

IDYLA

AMERICKÝ
BOXER
(Cassius)

SVOJI

ZÁMEZÍ

HYBNÉ
ÚSTROJÍ

UKRUTNÝ
VLÁDCE

KRKONOŠSKÁ ŘEKA

ZVÝŠENÝ
TÓN D

ÚŽLABÍ

CHEMICKÁ
ZNAČKA
OLOVA

ŽENSKÉ
JMÉNO

DOVEDNOST
(knižně)

ZNAČKA
SELENU

2.DÍL
TAJENKY

3.DÍL
TAJENKY

BÝVALÁ
VOJENSKÁ
PRODEJNA

ŘECKÝ
BŮH
VÁLKY

PŘÍTEL
A RÁDCE
MOHAMEDA

JAK PODPOŘIT KRNOVSKÉ PATRIOTY

VYJÁDŘETE
NÁM PODPORU

PODPOŘTE NÁS
FINANČNĚ

ZÍSKEJTE
INZERTNÍ PROSTOR

STAŇTE SE
PODPOROVATELEM

Napište nám na zeď patriotů na

V boji s etablovanými politickými

Líbí se Vám naše noviny a chtěli

Chcete nám pomoci ještě víc? Máte

www.krnovstipatrioti.cz. Nestyďte

stranami se neobejdeme bez vaší

byste podpořit další vydání? Uví-

dobrou radu, chcete se aktivně za-

se za Váš názor a dejte vědět, co se

morální a finanční podpory.

táme finanční spoluúčast živnost-

pojit do naší činnosti, pomoci nám

Vám líbí, že nám fandíte, že za námi

Rádi přijmeme jakýkoliv dar. Na

níků, či firem. Nedáme se koupit,

v kampani? Dejte nám o sobě vě-

stojíte. Váš názor a podporu velmi

oplátku nabídneme tričko, tašku,

nabídneme ale zajímavý prostor pro

dět! Spojíme se! Pište nám na:

rádi zveřejníme.

samolepku nebo banner.

prezentaci Vaší firmy.

info@krnovstipatrioti.cz
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